
  
 

  زمینی کاران ارگانیک توسط سیب کشاورزي
 

  2يعلی اسدو  2، حسین شعبانعلی فمی

 تهران رزي و منابع طبیعی دانشگاه

  تهران دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه

محیطی و یکی از راهکارهاي کاهش مشکالت زیست
کشاورزي ارگانیک جهت کاهش پیامدهاي . کشاورزي مورد توجه قرار گرفته است

فی نموده است که توسعه هایی مطابق با اصول کشاورزي پایدار معر
هدف اصلی به همین منظور  .هاي کشاورزي در سطح جهان است

کاران شهرستان  ینزمیبیتوسط س کیارگان يکشاورز
کاران شهرستان فریدن زمینیجامعه آماري پژوهش شامل کلیه سیب

هاي داده .اي متناسب انتخاب شدندطبقه گیرينفر به روش نمونه
می توسط اعضاي هیات عل محتوایی پرسشنامه آن

 کرونباخ آلفاياز ضریب  ،پایاییبه منظور بررسی معیار 
  SPSSافزار آماريها از نرمبراي تجزیه و تحلیل داده

-مطالعه تمایل باالیی به کشت سیب مورد منطقه 

ولی میزان  بودندزمینی کاران داراي نگرش مثبتی به کشاورزي ارگانیک 
دك بود و زمینی خیلی انزمینی کاران جهت کشت سیب

صول کشاورزي پایدار زمینی با اکشت سیب ورد مطالعه
 )درصد  68(و ناپایدار )درصد5/19(سطح پایداري در سطح نسبتاپایدار 

 کشاورزي ارگانیک
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یکی از راهکارهاي کاهش مشکالت زیستو به عنوان یک نوع کشاورزي پایدار کشاورزي ارگانیک، 
کشاورزي مورد توجه قرار گرفته استدار راهی براي دستیابی به توسعه پای

هایی مطابق با اصول کشاورزي پایدار معرها و فناوريزیست محیطی کشاورزي متداول روش
هاي کشاورزي در سطح جهان استهاي یکی از اهداف مهم سیاستها و فناوري

کشاورز هاييفناور يریبکارگ زانیمنگرش و سنجش (پژوهش حاضر
جامعه آماري پژوهش شامل کلیه سیب. تاست که به روش پیمایشی انجام شده اس

N=(  نفر به روش نمونه 200فرمول کوکران بر اساس که
محتوایی پرسشنامه آن روایی ظاهري و کهگردآوري شد،  شنامهمورد نیاز از طریق پرس

به منظور بررسی معیار  گردید و تایید تهران دانشگاهگروه مدیریت و توسعه کشاورزي 
براي تجزیه و تحلیل دادهو  گردید محاسبه )77/0 -91/0( استفاده گردید که میزان آن

 کاران زمینیسیباکثر نتایج پژوهش نشان داد  .استفاده گردیده است
زمینی کاران داراي نگرش مثبتی به کشاورزي ارگانیک همچنین اکثر سیبو  داشتندزمینی ارگانیک 

زمینی کاران جهت کشت سیبهاي کشاورزي ارگانیک توسط سیببکارگیري روشها و فناوري
ورد مطالعهزمینی نیز نشان داد که در منطقه مسنجش پایداري کشت سیب

سطح پایداري در سطح نسبتاپایدار  زمینی کاران از نظرسیب و اکثر

کشاورزي ارگانیک ،فناوري، رستان فریدنشه، پایداري :کلیدي

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار
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Abstract 

Organic agriculture as a Sustainable agriculture is one of methods to decrease environmental 

problems and it is considered as a way to access to stable development of agriculture. Organic 

agriculture has introduced methods & technologies in accordance with stable agriculture principles 

to decrease farming environmental results which one of main purposes of agricultural policies in 

world is development of these methods & technologies. For this purpose, the main aim of this 

research is measurement the employing rate of organic agricultural technologies by potato Growers 

in Fariden township, which has been done by measuring method. The survey`s statistical population 

consisted of all potato growers in Fereidan township (N=14000), that 200 persons were selected 

according to Cochran formula using proportional categorized sampling. The required data were 

gathered through using questionnaires which its validity was endorsed by the academic members of 

development & management group of the University of Tehran and its reliability was verified 

according to calculating Cronbach alpha coefficient (0.77-0.91). In order to analyze the data, SPSS 

software was used. The results of research showed that most of potato growers in region of research 

have more tendency to cultivate organic potato & also most of potato growers have positive 

observation about organic agriculture but employing rate of organic agricultural technologies and 

methods by potato growers for potato cultivation was very rare and stability measurement of potato 

cultivation showed that potato cultivation is not in conformity with agricultural principles in region 

and most of potato growers according to stability level have located in relatively stable (19.5 %) 

and unstable levels (68 %).  
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   مقدمه
فعلی اي است که نیازهاي توسعه پایدار، توسعه

خطر انداختن توانایی نسلهاي بعدي در تحقق به را بدون 
  (WCED, 1987)سازدیشان مرتفع میهانیاز

یک شاخه مهم از توسعه پایدار نیز  کشاورزي پایدار 
در جهت  21است که به عنوان رویکرد مناسب قرن 

مورد توجه قرار گرفته بخش مهم اقتصادي  پایداري این
هاي طوري که در دهه به) 1384و زاهدي  نجفی( است

محیطی، نظامرانی از مشکالت زیستاخیر، به دلیل نگ
و  اندتهشدید قرار گرف کشاورزي مدرن مورد انتقاد هاي

زیست طبیعی به یک اجماع جهانی در حمایت از محیط
د که نده تا نوعی کشاورزي را توسعه ه استوجود آمد

ا به آسیب ر، کمترین وريهبتواند ضمن افزایش بهر
 ،2003رودریگس و همکاران (محیط زیست وارد سازد

مفهوم به همین منظور  ).1389 باقري و شاهپسند
به دلیل افزایش توجه  اخیر پایدار در سالهاي کشاورزي
مختلف  هاينظام در تولید شده محصوالت به سالمت

 و هاانسان سالمت بر تاثیرگذاري بعد دو کشاورزي از
-نهاده جایی که تا قرار گرفته، توجه زیست موردمحیط

 ادبیات نوین وارد تولیدروشهاي  و غیرشیمیایی هاي
 ).1389قربانی و همکاران ( است کشاورزي شده تولید

زمانی پایدار  طبق مفهوم کشاورزي پایدار، کشاورزي
است که از لحاظ فنی امکان پذیر، از نظر اقتصادي 

 ای اجرجنبه مدیریت موجه، از نظر سیاسی مناسب، از
شدنی، از دیدگاه اجتماعی پذیرفتنی و به لحاظ محیطی 

 که این پایداري). 1387کهنسال و زارع ( سازگار باشد
 اجتماعی و محیطیزیست اقتصادي، بعد سه اعم طور به

 کشاورزي در ).1989لینام و هردت ( گیردمی بر را در
بلکه هدف  پایدار، حداکثر کردن، یک هدف مطلق نیست

. ها استها و حداقل نمودن نهادهکردن ستانده حداکثر
یا حذف استفاده  پایداري یعنی کاهش این راهبرد با نقش

 هاي شیمیایی به ویژه کودها و سموم واز فراورده
همچنین کاهش تخریب منابع آب و خاك ارتباط نزدیکی 

نظور دستیابی به م معموالً در کارهاي عملی به. دارد

-مطلوب حداکثر و در مقابل ستانده هايپایداري، ستانده

ناپذیر و  هاي تجدیدو استفاده از نهاده هاي نامطلوب
. )1387کهنسال و زارع، ( شودکمیاب و مضر حداقل می

 اساسی، هدف دو پایدار کشاورزي در کلی به طور
 کارگیري به محصوالت کشاورزي و تولید تداوم

 تزیس زیان بار آثار کاهش پایداري جهت هاي شاخص
 آبادي وخاتون( دارد وجود کشاورزي بخش در محیطی
مهمترین  با توجه به مرور منابع که )1375 امینی

به  توانمیرا کشاورزي پایدار ارزیابی  هايشاخص
توردانت و  ،2009ادمس ( نمودبیان  1شرح جدول 

داودي و   ،2005ال سوبئی و همکاران  ،2006همکاران 
للی حفاظت از منابع المانجمن بین ،1390مقصودي 

  :)1980طبیعی 
  

  هاي ارزیابی کشاورزي پایدارشاخص  -1 جدول            

  شاخص
اثرات 

بر 
  پایداري

  شاخص
اثرات 

بر 
  پایداري

میزان مصرف کودهاي 
استفاده از کود سبز و  -  شیمیایی

 +  حیوانی و کمپوست

کشت مداوم و تک 
 -  محصولی

و  یزمان( یتناوب زراع
 +  )یمکان

هاي تفاده از انرژياس
هاي استفاده از انرژي -  تجدیدناپذیر

 +  تجدیدپذیر

 -  مصرف نیتروژن
استفاده از محصوالت 

جهت  پوششی و بقوالت
  حفاظت خاك

+ 

 -  حفر چاه و انتقال آب
مدیریت منابع آب و 

هاي آبیاري تغییر روش
  ايبه بارانی و قطره

+ 

  مدیریت تلفیقی آفات  -  هاکاربرد آفت کش
IPM  

+ 

  +  استفاده از ارقام بومی - استفاده از ارقام پربازده
  +  استفاده از شخم حداقل  -  سطح مکانیزاسیون
  +  شخم عمود بر شیب  +  مدیریت مواد غذایی
کشت محصوالت 

  +  استفاده از نظام آیش  +  جایگزین

  +  کنترل مکانیکی آفات  +  کنترل بیواوژیک آفات
حفظ بقایاي محصوالت 

  +  کاربرد کشت مختلط  +  زراعی
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که به کاهش  کشاورزي انواع کشاورزي پایدار،
را شامل  شودتاثیرات منفی عملیات کشاورزي منجر می

بیولوژیک، کشاورزي  شامل کشاورزي که شودمی
اده و کشاورزي ارگانیک اکولوژیک، کشاورزي کم نه

 به جهان کشورهاي که اکثر) 1387 کوچکی( است
 کشاورزي متداول، منفی پیامدهاي اصالح نظورم

زیرا کشاورزي ، اندبرگزیده ارگانیک را کشاورزي
ارگانیک، به عنوان یک نوع کشاورزي پایدار با توجه به 

تواند به عنوان می که دارد،ویژگیهاي منحصر به فردي 
 محیطی وی از راهکارهاي کاهش مشکالت زیستیک

مورد دار کشاورزي پایراهی براي دستیابی به توسعه 
 در ).1389سعیدي و همکاران ملک(توجه قرار گیرد

 به سبز انقالب اقتصادي منفی آثار ارگانیک کشاورزي
 اجتماعی آثار پا،خرده کشاورزان دادن قرار مدنظر دلیل
 و کنندهمصرف و تولیدکننده نیازهاي به توجه بدلیل

 کم مصرف دلیل به محیطیزیست سوء آثار همچنین
رسد می حداقل به خاك حاصلخیزي به توجه و کود سم،

تولید  کم درآمد شامل که نیز کشت سنتی و عوارض
گردد می مرتفع نیز باشدمی کم تولیدي غذاي و کننده

 توانآن می صحیح اجراي با و )1387عبداللهی (
 مردم غذايکشاورزي را به صورت پایدار اجرا نمود و 

 ، 2007ایهرون و همکاران( کرد تامینسالم  صورت به را
و  2005فولر و همکاران  ،2007جبرئیل و همکاران 
نوعی  کشاورزي ارگانیک،). 2005بنگتسون و همکاران 

هاي کشاورزي پایدار است که هدف آن ایجاد سیستم
انسانی است که  یافته وتولیدي کشاورزي یکپارچه، نظام

محیطی و اقتصادي نداشته تضادي با منافع زیست
در این نوع کشاورزي، درجه اطمینان نسبت به  .باشد

برداري توسط بخش منابع تجدیدپذیر مورد بهره
توان تولید مقادیر  کشاورزي به حدي است که امکان و

مواد غذایی  قابل قبولی از محصوالت زراعی و دامی و
همچنین شرایطی از قبیل مصونیت  مورد نیاز انسان و
ها فراهم ا براي انسان و دامهبیماري در برابر آفات و

بنابراین، هدف پایداري در بطن مفهوم . آیدمی

در کشاورزي ارگانیک . کشاورزي ارگانیک نهفته است
در مفهوم گسترده، نه تنها حفظ منابع  "پایدارري"واژه 

-بلکه موضوعات زیست...) خاك، آب و (تجدیدپذیر

 یاندهقان( شودرا شامل می محیطی و پایداري اجتماعی
و مهمترین عاملی که کشاورزي ) 1375 و همکاران

ارگانیک را از نظر سیاسی، علمی و فنی از سایر روشها 
-کند و آنرا در برابر روشهاي رایج قرار میمتمایز می

و ) 1376المپکین ( دهد، پایداري این نوع کشاورزي است
عامل اصلی که موجب تمایز کشاورزي ارگانیک از سایر 

شود، وجود رزي پایدار میروشهاي کشاو
استانداردهاي مدون است که براي تعیین ضابطه دقیق 
-تفاوت بین سیستم کشاورزي ارگانیک و سایر سیستم

ازاریابی به هاي زراعی، به ویژه در رابطه با اهداف ب
   ).1375 دهقانیان و همکاران( رودکار می

کشاورزي ارگانیک براي گذر از کشاورزي رایج، 
عملیات و مواد مورد استفاده در کشاورزي ها و روش
هاي و بر اساس شاخصکنار گذاشته را  رایج

را در  يجدید هايفناوريعملیات و  ،کشاورزي پایدار
 تغذیه خاكکشاورزي جهت کنترل علفهاي هرز، آفات و 

زراعی،  شیآتوان در این بین از که می. بردبکار می
 يکودهااستفاده از ، مختلط کشتی، زراع تناوب

 ي، چرايو نشاء کار یزن قلمه و حیوانی، کمپوست
مواد  ای يتور هايبا شبکه يتله گذارتناوبی دامی، 

، رطوبت خاك میبه موقع جهت تنظ ياریآبیی، ایمیش
نام ... و  خاك هیتهو، کاشت و برداشت خیدر تار رییتغ
   .برد

در سالهاي اخیر محققین خارجی و داخلی 
انجام  رابطه با موضوع تحقیقمطالعات زیادي را در 

  :اند که به چند مورد آن اشاره می شودداده
در تحقیق خود ) 1390( نعیمی و همکاران

مشکالت توسعه فناوریهاي زیستی را مشکالت 
آموزشی و  - اطالع رسانی، علمی-مدیریتی، ترویجی
در زمینه پذیرش کشاورزي . کنندقانونی ذکر می

تحقیق خود  در) 1389(ي نوروزي و شهبازارگانیک نیز 
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کشاورزي به شیوه پایدار و  که به این نتیجه رسیدند
 مندي از یک سامانه ترویجیارگانیک مستلزم بهره

هاي نگر است، و آن را به عنوان یکی از مولفهجامعه
نتایج . موثر بر توسعه کشاورزي ارگانیک ذکر کردند

تحت عنوان بررسی ) 1389(پسندتحقیق باقري و شاه
زمینی کار دشت اردبیل نسبت نگرش کشاورزان سیب

زمینی به عملیات کشاورزي پایدار نشان داد که سیب
کاران نسبت به اصول کلی پایداري و عملیاتی، نظیر 

هاي ضرورت حفاظت از آب و خاك، اثرات منفی نهاده
شیمیایی کشاورزي، رعایت تناوب زراعی و ضرورت 

ولی نسبت به . دحفظ محیط زیست نگرش مثبتی دارن
ضرورت کاهش مصرف کودهاي شیمیایی و کاهش 

) 1388( احمدوند .ورزي نگرش منفی دارندعملیات خاك
نشان داد که بازده مالی اندك، دانش کم کشاورزان 

هاي پایدار و کم سوادي موانع اصلی راجع به کشاورزي
. ها و عملیات کشاورزي پایدار بودندپذیرش فناوري

، در تحقیق خود پرداخت اعتبارات ارزان )1388( قربانی
را به عنوان یکی از فاکتورهاي موثر بر ) ايیارانه(قیمت 

 عمانی .کندپذیرش عملیات کشاورزي ارگانیک بیان می
-نیز در تحقیق خود تحت عنوان تعیین ویژگی) 1380(

کاران پیرامون زراعی گندم هاي اجتماعی، اقتصادي و
 ))LISA((ایدار کم نهاده هاي کشاورزي پپذیرش روش

رابطه متغیرهایی مثل سن، تعداد افراد خانوار و فاصله 
مزرعه کشاورز تا مرکز خدمات کشاورزي را با پذیرش 

هاي کشاورزي پایدار کم نهاده بررسی کرده روش
که باال  ندنشان داد) 2009(تاتلیدیل و همکاران  .است

ت بودن تماس با خدمات ترویجی، تحصیالت، مالکی
اراضی و دسترسی بیشتر به اطالعات به درك بیشتر 

الند و همکاران  .شوداهمیت عملیات کشاورزي منجر می
در تحقیق خود مهمترین عامل موثر بر پذیرش ) 2008(

 .دنکنهاي اقتصادي بیان میکشاورزي ارگانیک را انگیزه
یکی از ) 2004(و سندرسون ) 2006(ستابلر و همکاران 
پذیرش کشاورزي ارگانیک را دانش و  عوامل موثر بر

 .کنندآگاهی نسبت به فواید کشاورزي ارگانیک ذکر می

هاي پرداخت که معتقدند) 2004(دبرت و همکاران 
 فرایند در کلیدي نقش کارارگانیک کشاورزان به حمایتی
 خواهد دارا کشاورزي ارگانیک توسعه و تداوم پذیرش،

ین مترمه را مزرعه ازهاند) 2003(دیدرن و همکاران . بود
   . برندکشاورزي ارگانیک نام میثر بر پذیرش ؤعامل م

زمینی بعد از در این بین با توجه به اینکه سیب
دنیا ترین توزیع در گندم، جو و برنج داراي گسترده

باشد که در است و همچنین از مهمترین محصوالتی می
ارد جیره غذایی مردم ایران و سایر نقاط جهان جایی د

زمینی در میلیون تن سیب 5و ایران نیز با تولید حدود 
 20باشد و از سال داراي رتبه یازدهم در جهان می

جهان،  میلیون هکتار سطح زیر کشت این محصول در
- 88 زمینی ایران در سال زراعیسطح زیر کشت سیب

دفتر آمار (هزار هکتار برآورد شده است 154حدود  87
). 1387ارت جهاد کشاورزي و فناوري اطالعات وز

-هاي مختلف اثرات زیستکشت این محصول از جنبه

محیطی شدیدي را در پی دارد و نحوه کشت آن در 
حرکت به سوي کشاورزي پایدار بسیار مهم و 

باشد، که توجه به این مسئله در شهرستان تاثیرگذار می
درصد از جمعیت  75حدود  که) فریدن(مورد مطالعه 

 14000(بخش کشاورزي فعال هستندشهرستان در 
اقتصاد شهرستان بر پایه کشاورزي و ) برداربهره

باشد، زمینی میاستوار است و کشت غالب آن نیز سیب
در سال ) زمینیسیب هزار تن180(و با تولید حدود 

 و آمار دفتر( است اصفهان اول در استانداراي رتبه 
به  و )1387کشاورزي جهاد وزارت اطالعات فناوري

زمینی هاي تولید سیبعنوان یکی از مهمترین قطب
به همین . باشدشود، دوچندان میکشور محسوب می

 زانیمنگرش و سنجش منظور هدف پژوهش حاضر 
-بیتوسط س کیارگان يکشاورز هاييفناور يریبکارگ
ف باشد و اهدامی دنیشهرستان فر کارانینزمی

نگرش  سنجش) 1: اختصاصی پژوهش نیز عبارتند از
) 2زمینی کاران نسبت به کشاورزي ارگانیک سیب

-زمینی کاران به پذیرش کشت سیبسنجش تمایل سیب
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-ش میزان پایداري کشت سیبسنج) 3 زمینی ارگانیک

زمینی در شهرستان میزان انطباق کشت سیبزمینی و 
  فریدن با اصول کشاورزي پایدار

  
   ها مواد و روش

ع تحقیقات کمی این تحقیق از نظر ماهیت از نو
باشد، با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردي و از  می

ها، از نوع تحقیقات توصیفی  گردآوري دادهلحاظ 
نفر  14000جامعه آماري تحقیق . است) غیرآزمایشی(

حجم نمونه  که زمینی کار شهرستان فریدن بودندسیب
  .]1رابطه [با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید

  
n=  (  .  )      (  .  )   =       (  .  × .  )       ( .  )   (  .   × .  )  = 164 

                 
n= حجم نمونه  
N= حجم جامعه  
S= انحراف معیار جامعه  
d =دقت احتمالی مطلوب  
T = آمارهt  درصد 95استیودنت در سطح معنی داري  
  

حراف معیار جامعه مورد مطالعه و براي تعیین ان
-نفر از سیب 30همچنین دقت احتمالی مطلوب، تعداد 

آزمون زمینی کاران به صورت اتفاقی انتخاب و پیش
 3/2آزمون انحراف معیار بدست آمده از این پیش. شدند

محاسبه گردید که به  82/0و دقت احتمالی مطلوب 
. دیل شدتع 35/0منظور افزایش دقت و صحت نتایج تا 

بدین ترتیب حجم نمونه از طریق فرمول کوکران معادل 
 تحقیق افزایش اعتباربه منظور نفر به دست آمد که  164

پرسشنامه در بین اعضاي جامعه آماري به  200تعداد 
اي تصادفی با انتساب متناسب،  گیري طبقه روش نمونه

 موجود دهستان 9 هر يبرا نمونه تعداد که صورت نیبد
 ینیزمبیس کشاورز تعداد نسبت به يآمار عهجام در
 دهستان هر از سپس. دیگرد محاسبه دهستان هر کار
 و دیگرد انتخاب ،یتصادف صورت به روستا دو ای کی

 به زین روستاها از کی هر داخل در بعد، مرحله در
 انتخاب ،زمینیسیب کشاورز نیچند یتصادف صورت
 انتخاب ورتص نیبد نمونه در موجود کشاورزان. شدند
 محاسبه قبل از که يانمونه حجم به توجه با که شدند
 نیب متناسب نسبت به هاپرسشنامه بود، شده

  ).2جدول(دیگرد عیتوز کارینیزمبیس کشاورزان
  

  زمینی کاران مورد مطالعهها و تعداد سیبنام دهستان  -2 جدول
  تعداد  نام دهستان

  کارانزمینیسیب
درصد 
  جامعه

فراوانی 
  مونهن

درصد 
  نمونه

5/11 23 9/11 1670 زاینده رود شمالی  
 8 16 12/7 997 داالنکوه

5/13 27 57/13 1900 ییالق  
5/3 7 50/1 210 گرجی  
5/27 55 45/28 3983 ورزق  
 16 32 42/16 2300 جنوبی ورزق

 9 18 28/9 1300 سردسیر
5/5 11 78/5 810 کرچمبو شمالی  

5/5 11 92/5 830 جنوبی کرچمبو  
 100 200 100 14000 کل

 
طالعات، پس از ها و ا منظور گردآوري داده به

موضوع و مشورت با متخصصان بررسی جامع ادبیات 
این  .اي طراحی و تدوین گردید موضوع، پرسشنامه

بخش؛ سواالت مربوط به اطالعات  5پرسشنامه شامل 
، )گویه 15(زمینی کاراناي سیبشخصی و حرفه

زمینی کاران به سنجش نگرش سیبسواالت مربوط 
، سواالت مربوط به )گویه 14(نسبت کشاورزي ارگانیک

 6(زمینی ارگانیکزمینی کاران به کشت سیبتمایل سیب
ها و روش يریبکارگ زانیم، سواالت مربوط به )گویه

-ینزمیبیتوسط س کیارگان يکشاورز هايفناوري
ن و سواالت مربوط به سنجش میزا )گویه 23(کاران

. تشکیل شده بود )گویه 23(زمینیپایداري کشت سیب
به منظور سواالت به صورت باز و بسته طرح گردید و 

نگرش نسبت کشاورزي ي هاسنجش هر یک از شاخص
زمینی ارگانیک، میزان به کشت سیب ارگانیک، تمایل
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و  کیارگان يکشاورز هايها و فناوريروش يریبکارگ
اي گزینه 5از طیف  یزمینپایداري کشت سیب میزان

دهنده نشان 1لیکرت استفاده شده است که در آن عدد 
بیانگر بیشترین میزان است و به  5عدد  کمترین میزان و

استفاده  1(ISDM) از روش منظور توصیف کیفی آنها
در این روش نحوه ). 2007گانگادهاراپا و همکاران، ( شد

یل تبدیل امتیازات کسب شده به سه سطح به شرح ذ
  :برآورد شد

SDA
2
1

−×〈    

SD
2
1

−× SDB
2
1x +〈〈     

SDxC
2
1

+〉     

براي سنجش روایی محتوایی ابزار تحقیق، نقطه 
از اعضاي هیات علمی گروه مدیریت و نظرات چندین تن 

 ن خبره منطقهتوسعه کشاورزي و سه تن از کارشناسا
پرسیده شد و مبنی بر اظهارات آنان اصالحات الزم به 

ضمناً براي تأیید روایی از نظر درك مخاطب . عمل آمد
یا ادبیات مورد استفاده نیز در مرحله پیش آزمون که با 

نفر از کشاورزان از نقاط مختلف شهرستان  30تعداد 
ا فریدن مصاحبه شد، نکات مبهم از پرسشنامه حذف و ی

جهت سنجش . نسبت به اصالح آنان اقدام به عمل آمد
پایاي ابزار تحقیق از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد 

هاي  که مقدار ضرایب آلفاي کرونباخ براي مقیاس
دست آمد که حاکی از   به)  91/0 – 77/0(پرسشنامه 

. )1382، کالنتري(قابلیت اعتماد باالي ابزار تحقیق است
 SPSSافزار  ها از نرم ه و تحلیل دادهمنظور تجزی به 

  . استفاده گردید 16تحت ویندوز نسخه 
  

  نتایج و بحث
میانگین زمینی کاراناي سیبهاي شخصی و حرفهویژگی

، بودسال  58/46کاران مورد مطالعه زمینیسنی سیب

                                                           
1 Interval of Standard Deviation from the Mean  
 

و  بودتر درصد آنها دیپلم و پایین 80سطح تحصیالت 
 بودندت دانشگاهی درصد آنها داراي تحصیال 20فقط 

زمینی که این نشان از  پایین بودن سطح سواد سیب
زمینی نیز سابقه کشت سیب .کاران مورد مطالعه دارد

سال  15زمینی کاران مورد مطالعه حدود در بین سیب
زمینی در که این نشان از اهمیت باالیی کشت سیب بود

کل با توجه به اینکه میانگین . منطقه مورد مطالعه دارد
 اندازه متوسطاراضی و میانگین تعداد قطعات اراضی و 

هکتار،  6/3کاران به ترتیب  زمینیقطعات اراضی سیب
توان گفت که اراضی می بودهکتار  63/0قطعه و  79/4

کشاورزي منطقه مورد مطالعه بسیار خرد و پراکنده 
هاي توسعه که این امر به یکی از مهمترین چالش است

نطقه تبدیل شده است و به دلیل اینکه در کشاورزي در م
-زمینی، کشت غالب میمنطقه مورد مطالعه کشت سیب

 92/2باشد متوسط سطح زیر کشت سیب زمینی آن 
زمینی در هکتار نیز هکتار است و میانگین عملکرد سیب

-، که بیانگر پایین بودن عملکرد سیباستتن  17حدود 

. باشدمطالعه می کاران مورد زمینیزمینی در بین سیب
هایی که با با توجه به اطالعات بدست آمده و مصاحبه

رفت، دلیل پایین بودن کاران صورت گزمینیسیب
زمینی را پایین آمدن کیفیت خاك به دلیل عملکرد سیب
رویه کود و سموم شیمیایی، کشت مداوم مصرف بی

آیش اراضی عنوان تناوب و  رعایت زمینی و عدمسیب
کاران ذکر زمینیسیب%) 5/68(طوري که  نمودند به
  .کنندزمینی را به صورت مداوم کشت میکردند سیب

 ، سمومهاي شیمیایی همچون کودنهاده مصرف
هاي کشاورزي عملیات کشهاي شیمیایی وعلفو 

مهمترین .... همچون کشت مداوم و بدون آیش و 
ایی هستند که تاثیرات منفی بر روي پایداري هشاخص
باعث تخریب منابع طبیعی به ویژه خاك و در  د ودارن

شوند که در تحقیق نتیجه ناپایداري کشاورزي می
حاضر میزان مصرف کودهاي شیمیایی به عنوان یکی 

هایی که بر روي پایداري کشاورزي از مهمترین شاخص
در . گیري واقع شدگذارد مورد بررسی و اندازهتاثیر می
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-شیمیایی توسط سیبمیزان مصرف کودهاي  3جدول 

زمینی کاران منطقه مورد مطالعه بیان شده است که 
میزان مجاز مصرف کود شیمیایی ازت که نام محلی آن 

کیلوگرم در هکتار  150تا  120باشد، کود سفید می
میزان مصرف   3ولی با توجه به اطالعات جدول . است

کاران منطقه مورد مطالعه بیشتر زمینیآن توسط سیب
اي که میانگین مصرف آن باشد، به گونهمجاز می از حد

باشد، که این مقدار کیلوگرم می 404در هکتار حدود 
برابر میزان مجاز است که این موضوع در  3تقریبا 

مورد مصرف فسفات و پتاس نیز صادق است به طوري 
برابر مقدار مجاز  2و  3که میزان مصرف آنها به ترتیب 

هاي ز مصرف زیاد نهادهکه این امر نشان ا. است
-زمینی و عدم کشت سیبشیمیایی جهت تولید سیب

  .زمینی به صورت ارگانیک در منطقه مورد مطالعه دارد
  

  منطقه مورد مطالعه زمینی کارانسیبتوسط  میزان مصرف کودهاي شیمیایی -3جدول 

  مقدار مجاز  کودهاي شیمیایی
(kg) 

 مورد مطالعه زمینی کاران منطقهمیزان مصرف توسط سیب

 حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین

 100 750 13/148 404  120 – 150 )کود سفید(ازت 

 50 450 56/123 288  80 – 100 )کود سیاه(فسفات

 50 390 52/121 163  100 – 120 پتاس

  
نکته قابل توجه در این زمینه این است که اکثر 

ود شیمیایی کاران از زیاد بودن مصرف کزمینیسیب
توسط آنها اطالع نداشتند و نسبت به کاهش سهمیه کود 

مند بودند زیرا شیمیایی آنها توسط دولت به شدت گله
تولید خود را تا حد زیادي به میزان مصرف کود 

 70دانستند، به طوري که حدود شیمیایی وابسته می
زمینی کاران معتقد بودند که در صورت درصد از سیب
-زمینید و سموم شیمیایی تولید سیبعدم مصرف کو
-یابد و اکثر سیبدرصد کاهش می 30شان بیشتر از 

شان گیريکاران عنوان نمودند که معیار تصمیمزمینی
جهت مصرف میزان کود و سموم شیمیایی خودشان و 

-درصد سیب 25باشند و فقط  می   ایر کشاورزان س
ه زمینی کاران عنوان نمودند که بر اساس توصی

  .نمایندگیري میکارشناسان تصمیم
             نسبت به کشاورزي ارگانیک نگرش

زمینی کاران مورد مطالعه بررسی نگرش سیب
نسبت به کشاورزي ارگانیک با استفاده  از روش 

ISDM نگرش  کاران زمینیاکثر سیب حاکی از آن است
و ) درصد 49(مثبتی نسبت به کشاورزي ارگانیک دارند

کاران نیز داراي نگرش  زمینیسیب) درصد 44(حدود 

کاران داراي  زمینیسیب) درصد 7(متوسط و فقط 
-نگرش منفی نسبت به کشاورزي ارگانیک می

  ).4جدول (باشند
  

نگرش  کاران بر حسب زمینیسیب فراوانی توزیع  -4جدول 
  ارگانیک کشاورزي به نسبت

  

درصد 
  تجمعی

 نوع نگرش فراوانی درصد

  )امتیاز  > 48( یا منفی ضعیف 14 7  7
 ) 48>امتیاز   >56( متوسط  88 44  51

  )56>امتیاز  (   خوب یا مثبت  98 49  100
  جمع 200 100  

  
زمینی کشت سیب کشاورزي ارگانیک و تمایل به پذیرش

     ارگانیک
به  زمینی کاران مورد مطالعهسیب لیتمابررسی 

با  کیرگانا ینزمیبیو کشت س کیارگان يکشاورز رشیپذ
- که اکثر سیب حاکی از آن است ISDMاستفاده  از روش 

زمینی به صورت زیادي به کشت سیبتمایل  کاران زمینی
کاران  زمینیسیبدرصد  35و  درصد 5/49 ارگانیک دارند

کاران  زمینیسیب درصد 5/15داراي تمایل متوسط و فقط 
  ).5جدول(باشندداراي تمایل کمی می
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 به تمایل کاران بر حسب زمینیسیب اوانیفر توزیع -5جدول 
 ارگانیک زمینیسیب کشت پذیرش

درصد 
  تجمعی

 ارگانیک زمینیسیب کشت به تمایل فراوانی درصد

  )امتیاز  > 17(کم                 31 5/15 5/15
 ) 17>امتیاز   >22(   متوسط      70 35 5/45

  )22>امتیاز  (زیاد                99 5/49  100
  جمع 200 100  

  
هاي کشاورزي ارگانیک ها و فناوريمیزان بکارگیري روش

  زمینی کاران توسط سیب
براي تقویت خاك و تامین  کشاورزي ارگانیک

نیازهاي گیاهی تولیدات کشاورزي و کنترل آفات و 
هاي ها و فناوريهاي هرز از یک سري روشعلف

که . کندمی طبیعی و بیولوژیک و حتی مکانیکی استفاده
ها و جهت شناسایی میزان به کارگیري این روش

زمینی کاران منطقه مورد مطالعه ها توسط سیبفناوري
روشهاي غیر میزان بکارگیري مقایسه با  و

سوال  3از ) کود و سموم شیمیاییمصرف (ارگانیک
ها و که سوال اول مربوط به فعالیت. استفاده شده است

زمینی یاهی سیبین نیازهاي گراههاي تقویت خاك و تام
هاي ها و راهباشد، سوال دوم مربوط به فعالیتمی

باشد و سوال زمینی میهاي سیبکنترل آفات و بیماري
ا و راههاي کنترل علفهاي هرز هسوم مربوط به فعالیت

  ).6، 7، 8جدول (باشدزمینی میسیب
 تولید هايفناوري بکارگیري میزان 6در جدول 

 منطقه کاران زمینیسیب توسط گانیکار محصوالت
ت خاك و تامین نیازهاي گیاهی جهت تقوی مطالعه مورد
مصرف (ارگانیکزمینی در مقایسه با روش غیرسیب
بندي آنها از بیان شده است و جهت رتبه) یمیاییکودش

اي استفاده شده است که در بین راههاي میانگین رتبه
زمینی، روش بنیازهاي گیاهی سیتقویت خاك و تامین 

استفاده از کودهاي شیمیایی که یک روش غیرارگانیک 
 آن ايمیانگین رتبهباشد که است داراي رتبه اول می

کاران زمینیسیب) درصد  78(است و حدود  09/4

میزان استفاده از این روش را زیاد و خیلی زیاد ذکر 
 دامی، از کودهاي کمپوست، هاي استفادهنمودند و روش

 مثل و صنعتی خانگی هايزباله گیاهی، مرغی،
زراعی با  قند و روش تناوب باقیماندهاي کارخانه

-ها و روشکه جزو فناوري 78/2و  84/2هاي میانگین

هاي بعدي قرار هاي کشاورزي ارگانیک هستند، در رتبه
 هايها و فناوريمیانگین استفاده از روش. دارند

ان در این کار زمینیسیب توسط ارگانیک کشاورزي
باشد، که این امر بیانگر عدم کاربرد زیاد می 47/2زمینه 
- سیب توسط ارگانیک کشاورزي هايها و فناوريروش

 و خاك تقویت جهت مطالعه مورد منطقه کاران زمینی
  .باشدزمینی میسیب گیاهی نیازهاي تامین

 هايفناوري و هاروش بکارگیري میزان 7در جدول 
 منطقه کاران زمینیسیب وسطت ارگانیک کشاورزي

- سیب هايبیماري و آفات کنترل جهت مطالعه مورد

مصرف سموم (زمینی در مقایسه با روش غیرارگانیک
بندي آنها از بیان شده است و جهت رتبه) شیمیایی

که در بین راههاي . اي استفاده شده استمیانگین رتبه
از  زمینی، روش استفادههاي سیبکنترل آفات و بیماري

کشهاي شیمیایی که یک روش غیرارگانیک سموم و آفت
آن  ايباشد که میانگین رتبهاست داراي رتبه اول می

 کاران میزانزمینیسیب%)  80(است و حدود  10/4
و . استفاده از این روش را زیاد و خیلی زیاد ذکر نمودند

اراضی با  کردن زراعی و آیش هاي تناوبروش
-ها و روشکه جزو فناوري  49/2و  04/3هاي میانگین

هاي بعدي قرار هاي کشاورزي ارگانیک هستند، در رتبه
 هايها و فناوريو میانگین استفاده از روش. دارند

کاران در این  زمینیسیب توسط ارگانیک کشاورزي
باشد، که این امر بیانگر عدم کاربرد می 96/1زمینه 
- سیب وسطت ارگانیک کشاورزي هايها و فناوريروش

کنترل آفات و  جهت مطالعه مورد منطقه کاران زمینی
  .باشدزمینی میسیب هايبیماري
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  خاك تقویت جهت کشاورزي ارگانیک هايفناوري و هاروش بکارگیري زمینی کاران بر اساس میزانتوزیع فراوانی سیب -6جدول 
  خاك هاي تقویتروش

  
خیلی 
  زیاد

خیلی   کم  متوسط  زیاد
  کم

  ینمیانگ
  

  رتبه
  

  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد
  شیمیایی کودهاي از استفاده  

  
7/40  6/37  8/14  8/4  1/2  09/4  1  

ش
رو

ري
ناو
و ف

ها 
اي
ه

زي 
اور

کش
ک 

گانی
ار

  

  و صنعتی خانگی هايزباله گیاهی، دامی، کمپوست،ازکودهاي استفاده
  

9/9  6/27  3/20  9/21  3/20  84/2  2  

  )یمکان و زمانی( زراعی تناوب
  

2/10  4/16  5/34  2/19  8/19  78/2  3  

  اراضی کردن آیش
  

3/8  2/5  3/33  5/25  7/27  40/2  4  

  )ذرت با زمینی سیب مثل( مخلوط کشت
  

1/1  6/12  1/16  5/15  7/54  89/1  5  

    47/2            میانگین کل  

      5: زیادو خیلی 4: ، زیاد3: ، متوسط2: ، کم1: خیلی کم *  
  

 و آفات کنترل جهت ارگانیک کشاورزي هايفناوري و هاروش بکارگیري زمینی کاران بر اساس میزانانی سیبتوزیع فراو -7جدول 
  زمینیسیب هايبیماري

  و بیماریهاي آفات کنترل هايروش
  زمینیسیب

خیلی 
  زیاد

خیلی   کم  متوسط  زیاد
  کم

  میانگین
  

  رتبه
  

  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد
  ت کشهاي شیمیاییاستفاده از سموم و آف  

  
8/40  3/39  6/12  2/4  1/3  10/4  1  

ش
رو

ري
ناو
و ف

ها 
زي

اور
کش

ي 
ها

 
ک
گانی

ار
  

  2  04/3  13  2/15  5/36  3/25  1/10  )زمانی و مکانی( تناوب زراعی
  3  49/2  7/28  7/24  7/24  8/11  1/10  آیش کردن اراضی

بطوري که براي کشت محصول بهترین و براي آفات (اصالح تاریخ کاشت 
  )ترین باشدبد

6/7  5/10  32  3/9  7/40  35/2  4  

  5  21/2  5/44  6/12  1/23  9/15  8/3  استفاده از ارقام مقاوم
  6  89/1  6/54  5/15  1/16  6/12  1/1  غرقاب سازي خاك

  7  82/1  1/57  1/10  28  8/4  -  تغییر زمان کاشت و برداشت
  8  81/1  1/64  7/4  2/21  3/5  7/4  رها سازي حشرات مفید براي کنترل آفات مضر

  9  64/1  5/62  3/14  19  2/4  -  هاي آفاتشخم سبک در زمستان جهت از بین رفتن  تخم
مثل گیاه حساس به نماتد که نماتد ها را به خود جذب (کشت گیاهان تله

  )کند مثل یوالفمی
-  14  3/9  7/4  1/72  65/1  10  

  11  39/1  8/81  7/6  7/6  -  8/4  آوري آفاتهاي بزرگ جهت جمعاستفاده از جاروبرقی
  12  30/1  2/85  7/4  9/5  3  2/1  هاتله گذاري با شبکه هاي توري یا مواد شیمیایی جذاب مثل فرمون

    96/1            میانگین کل  
      5: زیادو خیلی 4: ، زیاد3: ، متوسط2: ، کم1: خیلی کم* 

  
 تولید هايفناوري بکارگیري میزان 8در جدول 

 منطقه کاران زمینیسیب توسط ارگانیک محصوالت
زمینی در سیب هرز هايعلف کنترل جهت مطالعه مورد

 کشهايمصرف علف(ارگانیکمقایسه با روش غیر 

بندي آنها از بیان شده است و جهت رتبه) یاییشیم
که در بین راههاي . اي استفاده شده استمیانگین رتبه

زمینی، روش استفاده از سیب هرز هايعلف کنترل
 استهاي شیمیایی که یک روش غیرارگانیک کشعلف
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  13/4 آن اي، که میانگین رتبهباشدمیداراي رتبه اول 
زمینی کاران میزان استفاده از درصد سیب 79بوده و 

هاي و روش. این روش را زیاد و خیلی زیاد ذکر نمودند
و روش استفاده از شخم  )مکانی و زمانی( زراعی تناوب

با ) کنترل مکانیکی(دستی و کولتیواتور و وجین 
-ها و روشکه جزو فناوري 51/2و  98/2هاي میانگین

هاي بعدي قرار هاي کشاورزي ارگانیک هستند، در رتبه

 هايها و فناوريو میانگین استفاده از روش. دارند
کاران در این  زمینیسیب توسط ارگانیک کشاورزي

دم نشان از عنیز باشد، که این امر می 11/2زمینه 
 ارگانیک کشاورزي هايها و فناوريکاربرد زیاد روش

 جهت مطالعه مورد منطقه کاران زمینیسیب توسط
  .زمینی داردهاي هرز سیبکنترل علف

  
 هايعلف کنترل جهت ارگانیک کشاورزي هايفناوري و هاروش بکارگیري زمینی کاران بر اساس میزانتوزیع فراوانی سیب  -8جدول 

  مینیزسیب هرز

  زمینیسیب هاي هرزعلف هاي کنترلروش
خیلی 
  زیاد

  خیلی  کم  متوسط  زیاد
  کم

  میانگین
  

  رتبه
  

  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد
  1  13/4  2  6/3  4/15  9/36  1/42  استفاده از علف کشهاي شیمیایی  

ش
رو

ري
ناو
و ف

ها 
زي

اور
کش

ي 
ها

 
ک
گانی

ار
  

  2  98/2  9/10  4/14  8/44  7/24  2/5  )مکانی و زمانی( زراعی  تناوب
  3  51/2  3/32  3/18  25  5/16  9/7  )کنترل مکانیکی(استفاده از شخم و کولتیواتور و وجین دستی 

  4  50/2  8/37  3/9  5/28  6/11  8/12  چرایی دامی
  5  34/2  5/37  9/11  9/33  5/12  2/4  تراکم کشت باال و فاصله ردیفها کم

  6  93/1  7/57  4/10  17  9/9  9/4  )سیب زمینی با ذرت(کشت مخلوط 
  7  76/1  9/67  10  9/7  8/5  4/8  )استفاده از الروها و مگس جهت کنترل علفهاي هرز(کنترل بیولوژیک

  8  53/1  5/78  7/5  5/2  1/10  2/3  مالچ پاشی
  9  34/1  4/85  5/3  3/5  9/2  9/2  قلمه زنی و نشاء کاري

    11/2            میانگین کل
     5: زیادو خیلی 4: ، زیاد3: ، متوسط2: ، کم1: خیلی کم*       

 
    زمینی پایداري کشت سیب

زمینی با یبسنجش میزان انطباق کشت سجهت 
و در منطقه مورد مطالعه  اصول کشاورزي پایدار

 23همچنین ارزیابی پایداري کشت آن، پایداري توسط 
بسته پاسخ در قالب طیف (سوال در سطح ترتیبی 

بعد . گیري واقع شداندازه مورد) گیري شدلیکرت اندازه
با استفاده از زمینی کشت سیببندي، پایداري از جمع
، نسبتا ناپایدار(در سه سطح کشت ، ISDMروش 

با توجه به میزان رعایت روشها و  )پایدار و پایدار
این سطح . بندي گردیداصول کشاورزي پایدار تقسیم

 دهد که کشاورزان منطقه تا چه میزانبندي نشان می

- اصول و روشهاي کشاورزي پایدار را در کشت سیب

بر اساس اطالعات به دست آمده . کنندزمینی رعایت می
در  زمینی کاراندرصد از سیب  5/12فقط   9در جدول 

درصد  68و  5/19سطح باالیی از پایداري قرار دارند و 
زمینی کاران از نظر سطح پایداري در سطح از سیب

  .دار قرار دارندنسبتا پایدار و ناپای
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 پایداري کاران بر حسب زمینیسیب فراوانی توزیع -9جدول 
 زمینیسیب کشت

درصد 
  تجمعی

 سطح پایداري فراوانی درصد

  )امتیاز  >43(ناپایدار                 136 68 68
 )43 >امتیاز   >56(   دارنسبتا پای 39 5/19 5/87

  )56>امتیاز  (     پایدار             25 5/12  100
  جمع 200 100  

  
   و پیشنهادهاگیري نتیجه

- که نگرش سیب دادبررسی نتایج پژوهش نشان 

به کشاورزي ارگانیک مثبت و در نسبت زمینی کاران 
تاتلیدیل و همکاران  مطابق با نتایج ( باشدحد مطلوب می

 و تمایل باالیی نیز به) 2006استابلر و همکاران  ،2009
مطابق ( زمینی ارگانیککشت سیب نیک وکشاورزي ارگا

 )2004سندرسون  ،2004 دیگفریبهادور و سبا نتایج 
که این مسئله ممکن است محقق و سیاستگذاران . دارند

و این ها نماید چار یک اشتباه در تحلیلکشاورزي را د
با توجه به اینکه نگرش گیري نمایند که گونه نتیجه

گانیک مثبت بوده و کاران به کشاورزي ارزمینی سیب
-کشت سیبکشاورزي ارگانیک و تمایل باالیی نیز به 

-زمینی ارگانیک دارند میزان بکارگیري اصول و فناوري

- که مطابق با اصول و شاخص ،هاي کشاورزي ارگانیک

زمینی کاران منطقه توسط سیبهاي کشاورزي پایدارند 
ج ولی نتای .باشدباال می) شهرستان فریدن(مورد مطالعه 

زمینی علیرغم مثبت بودن نگرش سیب دادپژوهش نشان 
کاران نسبت به کشاورزي ارگانیک و باال بودن تمایل 

میزان مصرف زمینی ارگانیک، آنها به کشت سیب
مجاز  برابر مقدار 3یی توسط آنها حدود کودهاي شیمیا

هاي کشاورزي ارگانیک میزان بکارگیري فناورياست و 
-باشد، یعنی بین آنچه میمی توسط آنها بسیار اندك

کنند تفاوت و به آن تمایل دارند و آنچه عمل میدانند 
دهد که که این امر نشان می .چشمگیري وجود دارد

زمینی کاران در فرایند پذیرش کشاورزي ارگانیک، سیب
اند ولی هنوز به از مرحله آگاهی و دانش عبور نموده

و اصول و  اندگیري و پذیرش نرسیدهمرحله تصمیم
برداري خود به هاي یاد شده را در واحد بهرهفناوري
برند زیرا عموما سرعت کسب دانش و آگاهی از کار نمی

یک نوآوري سریعتر از سرعت پذیرش و کاربرد آن 
است چون سرعت پذیرش تحت تاثیر فاکتورهاي زیادي 

پذیري همچون مزیت نسبی، سازگاري، پیچیدگی، آزمون
که هنوز  توان نتیجه گرفتمی. ش استو قابلیت پذیر

هاي و روشها و فناوری زمینه پذیرش کشاورزي ارگانیک
فراهم نشده ) شهرستان فریدن(در منطقه مطالعه آن

مشکالتی وجود دارد که مینه موانع و زاست و در این 
زمینی در همین امر باعث شده است که کشت سیب
ر مطابقت منطقه مورد مطالعه با اصول کشاورزي پایدا

زمینی درصد سیب 68نداشته باشد به طوري که حدود 
اري در سطح ناپایدار قرار کاران از لحاظ سطح پاید

  .بگیرند
از این رو براي از بین بردن شکاف بین میزان 

زمینی ارگانیک و میزان تمایل به پذیرش کشت سیب
و  کشاورزي ارگانیکهاي بکارگیري اصول و فناوري

در منطقه  زمینی ارگانیکینه کشت سیبفراهم نمودن زم
و افزایش مطابقت کشت آن با اصول و  مورد مطالعه

پیشنهاداتی بر اساس ، هاي کشاورزي پایدارشاخص
و نیز حضور خود پژوهشگر  تحقیقهاي حاصل از یافته

-کاران ارائه میزمینیدر میدان عمل و مصاحبه با سیب

  :گردد
 تحقیقهاي یافته اینکه مطابق با با توجه به  -
 ترین راه تقویت خاك و تامین نیازهاي گیاهیعمده
کاران منطقه مورد  زمینیسیبتوسط  زمینیسیب
اي که به گونهلعه مصرف کودهاي شیمیایی است مطا

زمینی عامل اصلی تعیین کننده متوسط عملکرد سیب
باشد، که اکثر میزان مصرف کودهاي شیمیایی می

زیاد آن را عدم آگاهی با  کشاورزان دلیل مصرف
هاي جایگزین و عدم پاسخگویی کافی سایر شیوه

ات و که این امر در مورد کنترل آف. روشها عنوان کردند
کنند زمینی نیز صدق میها و علفهاي هرز سیببیماري
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و اکثر کشاورزان نیز عنوان کردند که در صورت عدم 
هرز  توانند آفات و علفهايمصرف سموم شیمیایی نمی

توانند جایگزین را کنترل نمایند و سایر روشها نیز نمی
-پیشنهاد میخوبی براي این کار باشند به همین منظور 

وزشی که در منطقه مورد مطالعه کالسهاي آم گردد
زمینی به صورت تخصصی در مورد نحوه کشت سیب

هاي ارگانیک و نحوه اجراي روشها و فناوري
و به طور تخصصی و  کشاورزي ارگانیک تشکیل شود

. کاربردي این روشها به کشاورزان آموزش داده شود
توان امید داشت که کشاورزان زیرا در صورتی می

منطقه مورد مطالعه مصرف کود و سموم شیمیایی خود 
هاي ارگانیک را کاهش دهند و از روشها و فناوري

بی استفاده کنند که این روشها بتوانند جایگزین مناس
زمینی و کنترل آفات و ین نیازهاي گیاهی سیببراي تام
ها و علفهاي هرز باشند و بتوانند تولید را تا حد بیماري

 .مطلوب نگاه دارند

در منطقه مورد هاي تحقیق مطابق با یافته   -
ود و سموم مطالعه مشکل استفاده بیش از اندازه ک

-زمینی به وفور به چشم میکشاورزي جهت تولید سیب

مشکلی که اهمیت این موضوع را دو چندان  خورد ولی
کند و از اهمیت زیادي برخوردار است و در حال می

-صرف نهادهحاضر به یکی از مهمترین موانع کاهش م

هاي بکارگیري روشها و فناوريهاي شیمیایی و 
-اطالعی سیبتبدیل شده است، بی کشاورزي ارگانیک

سموم  کاران نسبت به زیاد بودن مصرف کود وزمینی
اي که وقتی از آنها باشد به گونهشیمیایی توسط آنها می
شد هاي شیمیایی پرسیده میدلیل مصرف زیاد نهاده

اند و حتی گاهی اطالعاکثر آنها نسبت به این موضوع بی
نیز نسبت به کاهش سهمیه کود و سموم شیمیایی از 

به همین منظور توجه به امر . مند هستندطرف دولت گله
سعه هاي توش به عنوان یکی از مهمترین گامآموز

ضروري است و الزم است از طریق کشاورزي ارگانیک 
هاي آموزش... انواع کانالهاي ارتباطی مثل تلوزیون و 
هایی در السالزم داده شود و به طور تخصصی نیز ک

زمینی کاران منطقه مورد این زمینه مخصوص سیب
  .مطالعه برگزار شود

زمینی اي که با سیببه مصاحبهبا توجه    -
یکی از  کاران منطقه مورد مطالعه صورت گرفت

هاي ها و فناوريمهمترین دالیل عدم بکارگیري روش
هاي الزم فراهم نبودن زیرساختکشاورزي ارگانیک، 

 که به طور مثال. باشدمیها استفاده از این فناوري براي
نی و به کودهاي کمپوست و حیواکاران زمینیسیب

هاي طبیعی براي جایگزینی با سایر کودها و نهاده
زیرا موارد مذکور  دسترسی ندارندهاي شیمیایی نهاده

-در اکثر موارد به صورت سنتی و محدود تولید می

زهاي تمام کشاورزان توانند تامین کننده نیاشوند و نمی
هاي تناوب زراعی، منطقه باشند یا جهت بکارگیري روش

آیش اراضی کشاورزان به سرمایه و  کشت مخلوط و
هاي دولتی نیاز دارند زیرا براي تناوب زراعی حمایت
زمینی در منطقه مورد مطالعه، چغندرقند و براي سیب

کشت مخلوط آن ذرت پیشنهاد شده است که هر دو این 
محصوالت به دلیل متفاوت بودن فرایند کشت نیاز به 

همین منظور  به. ادوات و ماشین آالت جدیدي دارند
براي خرید موارد مذکور به سرمایه و پشتوانه مالی 
کافی نیاز است، که با توجه به وضعیت اقتصادي 

-این ادوات امکان کشاورزان منطقه مورد مطالعه خرید

دولت و  شودپیشنهاد میدر نتیجه . باشدپذیر نمی
، سازيهاي مربوطه عالوه بر آموزش و فرهنگسازمان

 هاي کشاورزيها و فناوريي روشزمینه بکارگیر
 مراکز اختصاصی جهت تولیدبا تاسیس  ارگانیک را

و همچنین با پرداخت تسهیالت  ي طبیعیکودها
 .فراهم نماید... و  کشاورزي

یکی دیگر از هاي پژوهش با توجه به یافته   -
هاي کشاورزي دالیل عدم بکارگیري روشها و فناوري

ان منطقه مورد مطالعه، زمینی کارارگانیک توسط سیب
زمینی کاران ترس از کاهش تولید و ادراك غلط سیب

زمینی در صورت عدم نسبت به کاهش عملکرد سیب
باشد به طوري که هاي شیمیایی میاستفاده از نهاده
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لعه تا حد زیادي زمینی کاران منطقه مورد مطااکثر سیب
زمینی خود را وابسته به میزان میزان تولید سیب

اي که حدود دانند به گونههاي شیمیایی میرف نهادهمص
زمینی کاران عنوان نمودند که در درصد سیب 70

 30هاي شیمیایی بیشتر از صورت عدم مصرف نهاده
 به. کندزمینی کاهش پیدا میدرصد عملکرد تولید سیب

هاي جمعی و رسانههمین منظور الزم است که از طریق 
شاورزان را نسبت به این تشکیل کالسهاي آموزشی، ک

هاي امر توجیح نمود که با استفاده از روشها و فناوري
هاي توان وابستگی به نهادهکشاورزي ارگانیک می

شیمیایی را کاهش داد و کاهش عملکرد را نیز به وسیله 
  .این روشها جبران نمود

شود تحقیقاتی در باب و در پایان پیشنهاد می   -
بکارگیري کشاورزي ارگانیک و  توسعهدالیل و موانع 

هاي کشاورزي ارگانیک که مطابق با ها و فناوريروش
هاي کشاورزي پایدار هستند انجام اصول و شاخص

شود زیرا با شناسایی این دالیل و موانع و برطرف 
پایدار و  توان زمینه توسعه کشاورزينمودن آنها می

ک که توسعه کشاورزي ارگانی. ارگانیک را فراهم نمود
در جهان و ایران با توجه  نوعی کشاورزي پایدار است
که ... محیطی و اقتصادي و به پیامدهاي منفی زیست

کشاورزي متداول بعد از انقالب سبز در پی داشته است 
امري ضروري است و توجه به این امر در منطقه مورد 

زیرا  .مطالعه نیز بسیار حیاتی و حائز اهمیت است
زمینی در منطقه اورزي و کشت سیبمقایسه نحوه کش

هاي کشاورزي پایدار مورد مطالعه با اصول و شاخص
هاي کشاورزي دهد که اکثر اصول و شاخصنشان می

شود و به شدت کشاورزي در منطقه پایدار رعایت نمی
مورد مطالعه ناپایدار است به طوري که در منطقه مورد 

ها راه تغذیه عنوان نمود که تنصراحتا توان مطالعه می
هاي نهادههاي هرز، مصرف خاك و کنترل آفات و علف

باشد و میزان مصرف کودهاي شیمیایی می شیمیایی
زمینی به و سیب برابر مقدار مجاز است 3حدود 

 50صورت پی در پی و به صورت تک محصولی حدود 
شود که این امر باعث فرسایش و سال است کشت می

است و نیاز شدید آبی این افت شدید کیفیت خاك شده 
هاي پیاپی و در نتیجه محصول و همچنین خشکسالی

هاي متعدد باعث افت شدید سطح آبهاي حفر چاه
که تمام موارد مذکور با اصول و . زیرزمینی شده است

و صراحتا  هاي کشاورزي پایدار در تضاد استشاخص
زمینی توان عنوان نمود که کشاورزي و کشت سیبمی

ه مورد مطالعه با اصول کشاورزي پایدار در منطق
هاي کشاورزي که الزم است در سیاست .انطباق ندارد

هاي فوق تجدیدنظر شود زیرا در در جهت تعدیل چالش
صورت عدم چاره اندیشی و حل مشکالت مذکور حیات 
اي و پایداري کشاورزي در منطقه مورد مطالعه در آینده

  .شودیاي مهاي عدیدهچالشنزدیک دچار 
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	ﺖﺴﯾز تﻼﮑﺸﻣ ﺶﻫﺎﮐ يﺎﻫرﺎﮑﻫار زا ﯽﮑﯾ و ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ يزروﺎﺸﮐ . يﺎﻫﺪﻣﺎﯿﭘ ﺶﻫﺎﮐ ﺖﻬﺟ ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐﺮﻌﻣ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ لﻮﺻا ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ ﯽﯾﺎﻫ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻪﮐ ﺖﺳا هدﻮﻤﻧ ﯽﻓ ﺖﺳا نﺎﻬﺟ ﺢﻄﺳ رد يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ. رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯿﻤﻫ ﻪﺑ ﯽﻠﺻا فﺪﻫ زروﺎﺸﮐيﻧﺎﮔراﯿﮏﺳ ﻂﺳﻮﺗﯿﺐﯿﻣزﻨﯽ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ
	،ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐﯾﺎﭘ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ياﺮﺑ ﯽﻫارشور لواﺪﺘﻣ يزروﺎﺸﮐ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾزشور ﻦﯾايروﺎﻨﻓ و ﺎﻫﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘﺮﻓﯾنﺪ (ﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﯽﺸﯾﺎﻤﯿﭘ شور ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا ﺖﺳا)14000
	،ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ عﻮﻧ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ وﺖﺴﯾز تﻼﮑﺸﻣ ﺶﻫﺎﮐ يﺎﻫرﺎﮑﻫار زا ﯽﮑﯾ ﯾﺎﭘ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ياﺮﺑ ﯽﻫار راﺪﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ يزروﺎﺸﮐشور لواﺪﺘﻣ يزروﺎﺸﮐ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾزيروﺎﻨﻓ و ﺎﻫﺮﻌﻣ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ لﻮﺻا ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ ﯽﯾﺎﻫ يروﺎﻨﻓ و ﺎﻫﺖﺳﺎﯿﺳ ﻢﻬﻣ فاﺪﻫا زا 
	( ﻪﮐ سﺎﺳا ﺮﺑ ناﺮﮐﻮﮐ لﻮﻣﺮﻓ200ﻪﻧﻮﻤﻧ شور ﻪﺑ ﺮﻔﻧ ﺳﺮﭘ ﻖﯾﺮﻃ زا زﺎﯿﻧ درﻮﻣﻪﻣﺎﻨﺸ ،ﺪﺷ يروآدﺮﮔﻪﮐو يﺮﻫﺎﻇ ﯽﯾاورنآ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ﯽﯾاﻮﺘﺤﻣ يزروﺎﺸﮐ ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ هوﺮﮔهﺎﮕﺸﻧادناﺮﻬﺗﺪﯿﯾﺎﺗو ﺪﯾدﺮﮔ رﺎﯿﻌﻣ ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ نآ ناﺰﯿﻣ ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا)91/0-77/0(ﻪﺒﺳﺎﺤﻣﺪﯾدﺮﮔ وهداد ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰ
	ﺳﺮﭘ ﻖﯾﺮﻃ زا زﺎﯿﻧ درﻮﻣ يزروﺎﺸﮐ ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ هوﺮﮔنآ ناﺰﯿﻣ ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳاﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا ﮏﯿﻧﺎﮔرا ﯽﻨﯿﻣزيروﺎﻨﻓ و ﺎﻬﺷور يﺮﯿﮔرﺎﮑﺑﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ ﺶﺠﻨﺳ دراﺪﻧ قﺎﺒﻄﻧاﺮﺜﮐا و ﺪﻧراد راﺮﻗ.
	ﻪﻘﻄﻨﻣدرﻮﻣﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﯽﯾﻻﺎﺑ ﻞﯾﺎﻤﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
	ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ﻪﺑ ﯽﺘﺒﺜﻣ شﺮﮕﻧ ياراد نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣزﺪﻧدﻮﺑ ناﺰﯿﻣ ﯽﻟو ﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ ﺖﻬﺟ نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣزﻧا ﯽﻠﯿﺧ ﯽﻨﯿﻣز و دﻮﺑ كﺪ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐا ﺎﺑ ﯽﻨﯿﻣز راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ لﻮﺻ راﺪﯾﺎﭘﺎﺘﺒﺴﻧ ﺢﻄﺳ رد يراﺪﯾﺎﭘ ﺢﻄﺳ)5/19ﺪﺻرد(راﺪﯾﺎﭘﺎﻧ و)68ﺪﺻرد(
	يراﺪﯾﺎﭘ ،ﻬﺷنﺪﯾﺮﻓ نﺎﺘﺳﺮ ،يروﺎﻨﻓ،ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ
	ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ
	هﺪﻧﺎﺘﺳ ،يراﺪﯾﺎﭘيﺎﻫهﺪﻧﺎﺘﺳ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد و ﺮﺜﮐاﺪﺣ بﻮﻠﻄﻣ
	بﻮﻠﻄﻣﺎﻧ يﺎﻫهدﺎﻬﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا وﺪﯾﺪﺠﺗ يﺎﻫ و ﺮﯾﺬﭘﺎﻧ ﯽﻣ ﻞﻗاﺪﺣ ﺮﻀﻣ و بﺎﯿﻤﮐدﻮﺷ) ،عراز و لﺎﺴﻨﻬﮐ1387( . رﻮﻃ ﻪﺑﯽﻠﮐرديزروﺎﺸﮐراﺪﯾﺎﭘودفﺪﻫ،ﯽﺳﺎﺳا مواﺪﺗﺪﯿﻟﻮﺗو يزروﺎﺸﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣﻪﺑيﺮﯿﮔرﺎﮐ ﺺﺧﺎﺷيﺎﻫﺖﻬﺟ يراﺪﯾﺎﭘﺶﻫﺎﮐرﺎﺛآرﺎﺑ نﺎﯾزﺴﯾزﺖ ﯽﻄﯿﺤﻣردﺶﺨﺑيزروﺎﺸﮐدﻮﺟودراد)نﻮﺗﺎﺧو يدﺎﺑآ ﯽﻨﯿﻣا1375(ﻪ
	ﻪﻌﺳﻮﺗ ،راﺪﯾﺎﭘ ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫزﺎﯿﻧ ﻪﮐ ﺖﺳا يا ﯽﻠﻌﻓ نوﺪﺑ ار ﻪﺑ ﻖﻘﺤﺗ رد يﺪﻌﺑ يﺎﻬﻠﺴﻧ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﻦﺘﺧاﺪﻧا ﺮﻄﺧ زﺎﯿﻧﺎﻫﯽﻣ ﻊﻔﺗﺮﻣ نﺎﺸﯾدزﺎﺳ
	راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﺰﯿﻧ راﺪﯾﺎﭘ ﻪﻌﺳﻮﺗ زا ﻢﻬﻣ ﻪﺧﺎﺷ ﮏﯾ نﺮﻗ ﺐﺳﺎﻨﻣ دﺮﮑﯾور ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا21 ﺖﻬﺟ رد ﻦﯾا يراﺪﯾﺎﭘ يدﺎﺼﺘﻗا ﻢﻬﻣ ﺶﺨﺑ ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺖﺳا)ﯽﻔﺠﻧ يﺪﻫاز و1384 (ﻪﺑﻪﻫد رد ﻪﮐ يرﻮﻃ يﺎﻫ ﮕﻧ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ،ﺮﯿﺧاﺖﺴﯾز تﻼﮑﺸﻣ زا ﯽﻧاﺮمﺎﻈﻧ ،ﯽﻄﯿﺤﻣ يﺎﻫدﺎﻘﺘﻧا درﻮﻣ نرﺪﻣ يزروﺎﺸﮐﻓﺮ
	يﺎﻫﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﺮﯿﻏو يﺎﻬﺷورﺪﯿﻟﻮﺗدراو ﻦﯾﻮﻧتﺎﯿﺑدا ﺪﯿﻟﻮﺗهﺪﺷ يزروﺎﺸﮐﺖﺳا) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎﺑﺮﻗ1389.( يزروﺎﺸﮐ ،راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ مﻮﻬﻔﻣ ﻖﺒﻃ راﺪﯾﺎﭘ ﯽﻧﺎﻣز يدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻈﻧ زا ،ﺮﯾﺬﭘ نﺎﮑﻣا ﯽﻨﻓ ظﺎﺤﻟ زا ﻪﮐ ﺖﺳازا ،ﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﺳﺎﯿﺳ ﺮﻈﻧ زا ،ﻪﺟﻮﻣﺘﯾﺮﯾﺪﻣ ﻪﺒﻨﺟﺮﺟا ﯽا ﯽﻄﯿﺤﻣ ظﺎﺤﻟ ﻪﺑ و ﯽﻨﺘﻓﺮﯾﺬﭘ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا
	،راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐعاﻮﻧايزروﺎﺸﮐ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﻪﮐ ﯽﻣ ﺮﺠﻨﻣ يزروﺎﺸﮐ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﯽﻔﻨﻣ تاﺮﯿﺛﺎﺗدﻮﺷ ﻞﻣﺎﺷ ار ﯽﻣدﻮﺷﻪﮐيزروﺎﺸﮐ ﻞﻣﺎﺷ يزروﺎﺸﮐ ،ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﻬﻧ ﻢﮐ يزروﺎﺸﮐ ،ﮏﯾژﻮﻟﻮﮐا ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ و هدﺎ ﺖﺳا)ﯽﮑﭼﻮﮐ1387 (ﺮﺜﮐا ﻪﮐيﺎﻫرﻮﺸﮐنﺎﻬﺟﻪﺑ ﻣرﻮﻈﻨحﻼﺻايﺎﻫﺪﻣﺎﯿﭘﯽﻔﻨﻣ،لواﺪﺘﻣ يزروﺎﺸﮐ يزروﺎﺸﮐار ﮏﯿﻧ
	ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻆﻔﺣ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ ،هدﺮﺘﺴﮔ مﻮﻬﻔﻣ رد ﺮﯾﺬﭘﺪﯾﺪﺠﺗ) و بآ ،كﺎﺧ (...ﺖﺴﯾز تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ﻪﮑﻠﺑ
	يرراﺪﯾﺎﭘ
	ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا يراﺪﯾﺎﭘ و ﯽﻄﯿﺤﻣﯽﻣ ﻞﻣﺎﺷ اردﻮﺷ)ﻧﺎﻘﻫدنﺎﯿ نارﺎﮑﻤﻫ و1375 ( يزروﺎﺸﮐ ﻪﮐ ﯽﻠﻣﺎﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ و ﺎﻬﺷور ﺮﯾﺎﺳ زا ﯽﻨﻓ و ﯽﻤﻠﻋ ،ﯽﺳﺎﯿﺳ ﺮﻈﻧ زا ار ﮏﯿﻧﺎﮔراﯽﻣ ﺰﯾﺎﻤﺘﻣﯽﻣ راﺮﻗ ﺞﯾار يﺎﻬﺷور ﺮﺑاﺮﺑ رد اﺮﻧآ و ﺪﻨﮐ
	ﺖﺳا يزروﺎﺸﮐ عﻮﻧ ﻦﯾا يراﺪﯾﺎﭘ ،ﺪﻫد) ﻦﯿﮑﭙﻣﻻ1376 ( و ﺮﯾﺎﺳ زا ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ﺰﯾﺎﻤﺗ ﺐﺟﻮﻣ ﻪﮐ ﯽﻠﺻا ﻞﻣﺎﻋوﺎﺸﮐ يﺎﻬﺷورﯽﻣ راﺪﯾﺎﭘ يزر دﻮﺟو ،دﻮﺷ ﻖﯿﻗد ﻪﻄﺑﺎﺿ ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا نوﺪﻣ يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳاﻢﺘﺴﯿﺳ ﺮﯾﺎﺳ و ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻦﯿﺑ توﺎﻔﺗ
	ﺑ فاﺪﻫا ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد هﮋﯾو ﻪﺑ ،ﯽﻋارز يﺎﻫ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯾرازﺎ ﯽﻣ رﺎﮐدور)نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﯿﻧﺎﻘﻫد1375.( ،ﺞﯾار يزروﺎﺸﮐ زا رﺬﮔ ياﺮﺑ ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ شور و ﺎﻫ يزروﺎﺸﮐ رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ داﻮﻣ و تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺞﯾار ار ﻪﺘﺷاﺬﮔ رﺎﻨﮐﺺﺧﺎﺷ سﺎﺳا ﺮﺑ و يﺎﻫ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ، و تﺎﯿﻠﻤﻋيروﺎﻨﻓيﺎﻫﺪﯾﺪﺟي رد ا
	نارﺎﮑﻤﻫ و تﺮﺑد)2004 (ﺪﻧﺪﻘﺘﻌﻣﻪﮐﺖﺧادﺮﭘ يﺎﻫ ﯽﺘﯾﺎﻤﺣﻪﺑنازروﺎﺸﮐﮏﯿﻧﺎﮔرارﺎﮐﺶﻘﻧيﺪﯿﻠﮐردﺪﻨﯾاﺮﻓ ،شﺮﯾﺬﭘمواﺪﺗوﻪﻌﺳﻮﺗﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐارادﺪﻫاﻮﺧ دﻮﺑ . نارﺎﮑﻤﻫ و نرﺪﯾد)2003 (ﺪﻧاهزاﻪﻋرﺰﻣارﻬﻣﺮﺘﻤ ﻦﯾ ﻣ ﻞﻣﺎﻋﺆ شﺮﯾﺬﭘ ﺮﺑ ﺮﺛﯽﻣ مﺎﻧ ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐﺪﻧﺮﺑ . ﺐﯿﺳ ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻦﯿﺑ ﻦﯾا رد 
	ﺪﻧﺪﯿﺳر ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑﻪﮐ و راﺪﯾﺎﭘ هﻮﯿﺷ ﻪﺑ يزروﺎﺸﮐ هﺮﻬﺑ مﺰﻠﺘﺴﻣ ﮏﯿﻧﺎﮔراﯽﺠﯾوﺮﺗ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ﮏﯾ زا يﺪﻨﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟﻪﻔﻟﻮﻣ زا ﯽﮑﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ار نآ و ،ﺖﺳا ﺮﮕﻧ يﺎﻫ ﺪﻧدﺮﮐ ﺮﮐذ ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ . ﺞﯾﺎﺘﻧ هﺎﺷ و يﺮﻗﺎﺑ ﻖﯿﻘﺤﺗﺪﻨﺴﭘ)1389 ( ﯽﺳرﺮﺑ ناﻮﻨﻋ ﺖﺤﺗ ﺐﯿﺳ نازروﺎﺸﮐ شﺮﮕﻧ ﺖﺒﺴﻧ ﻞ
	رد نآ ﺖﺸﮐ هﻮﺤﻧ و دراد ﯽﭘ رد ار يﺪﯾﺪﺷ ﯽﻄﯿﺤﻣ و ﻢﻬﻣ رﺎﯿﺴﺑ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ يﻮﺳ ﻪﺑ ﺖﮐﺮﺣﯽﻣ راﺬﮔﺮﯿﺛﺎﺗ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ رد ﻪﻠﺌﺴﻣ ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﮐ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ)نﺪﯾﺮﻓ (ﻪﮐ دوﺪﺣ75 ﺖﯿﻌﻤﺟ زا ﺪﺻرد رد نﺎﺘﺳﺮﻬﺷﺪﻨﺘﺴﻫ لﺎﻌﻓ يزروﺎﺸﮐ ﺶﺨﺑ)14000 هﺮﻬﺑرادﺮﺑ ( و يزروﺎﺸﮐ ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ دﺎﺼﺘ
	و يدﺎﺼﺘﻗا ،ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫمﺪﻨﮔ ﯽﻋارز نﻮﻣاﺮﯿﭘ نارﺎﮐ شور شﺮﯾﺬﭘﭘ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ هدﺎﻬﻧ ﻢﮐ راﺪﯾﺎ))
	(( ﻪﻠﺻﺎﻓ و راﻮﻧﺎﺧ داﺮﻓا داﺪﻌﺗ ،ﻦﺳ ﻞﺜﻣ ﯽﯾﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﻪﻄﺑار شﺮﯾﺬﭘ ﺎﺑ ار يزروﺎﺸﮐ تﺎﻣﺪﺧ ﺰﮐﺮﻣ ﺎﺗ زروﺎﺸﮐ ﻪﻋرﺰﻣشور هدﺮﮐ ﯽﺳرﺮﺑ هدﺎﻬﻧ ﻢﮐ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ ﺖﺳا. نارﺎﮑﻤﻫ و ﻞﯾﺪﯿﻠﺗﺎﺗ)2009 (داد نﺎﺸﻧﺪﻧ ﻻﺎﺑ ﻪﮐﯿﮑﻟﺎﻣ ،تﻼﯿﺼﺤﺗ ،ﯽﺠﯾوﺮﺗ تﺎﻣﺪﺧ ﺎﺑ سﺎﻤﺗ ندﻮﺑ ﺖ ﺮﺘﺸﯿﺑ كرد ﻪﺑ تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ 
	ﯿﻣزﻨﯽنارﺎﮐﺮﻓ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷﯾنﺪﯽﻣاﺪﻫا و ﺪﺷﺎﺑ ف زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ﺰﯿﻧ ﺶﻫوﮋﭘ ﯽﺻﺎﺼﺘﺧا :1 (ﺶﺠﻨﺳ شﺮﮕﻧ ﺐﯿﺳ ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز2 ( ﺐﯿﺳ ﻞﯾﺎﻤﺗ ﺶﺠﻨﺳﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ شﺮﯾﺬﭘ ﻪﺑ نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز
	ردﻪﻠﺣﺮﻣ،ﺪﻌﺑردﻞﺧادﺮﻫﯾﮏزاﺎﻫﺎﺘﺳورﻧﯿﺰﻪﺑ ترﻮﺻﻓدﺎﺼﺗﯽﺪﻨﭼﯾﻦزروﺎﺸﮐﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣز،بﺎﺨﺘﻧا ﺪﻧﺪﺷ .نازروﺎﺸﮐدﻮﺟﻮﻣردﻪﻧﻮﻤﻧﺪﺑﯾﻦﺻترﻮبﺎﺨﺘﻧا ﺪﻧﺪﺷﻪﮐﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﻢﺠﺣﻪﻧﻮﻤﻧايﻪﮐزاﻞﺒﻗﻪﺒﺳﺎﺤﻣ هﺪﺷ،دﻮﺑﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘﺎﻫﻪﺑﺖﺒﺴﻧﺐﺳﺎﻨﺘﻣﺑﯿﻦ نازروﺎﺸﮐﺳﯿﺐﻣزﯿﻨﯽرﺎﮐزﻮﺗﯾﻊدﺮﮔﯾﺪ)لوﺪﺟ2.(
	ﮏﯿﻧﺎﮔرا ﯽﻨﯿﻣز3 (ﺠﻨﺳﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ ناﺰﯿﻣ ﺶ
	و ﯽﻨﯿﻣزﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ قﺎﺒﻄﻧا ناﺰﯿﻣ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ رد ﯽﻨﯿﻣز راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ لﻮﺻا ﺎﺑ نﺪﯾﺮﻓ
	ﻮﻧ زا ﺖﯿﻫﺎﻣ ﺮﻈﻧ زا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﯽﻤﮐ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ع ﯽﻣ زا و يدﺮﺑرﺎﮐ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ عﻮﻧ زا فﺪﻫ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ،ﺪﺷﺎﺑ ظﺎﺤﻟهداد يروآدﺮﮔ ﯽﻔﯿﺻﻮﺗ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ عﻮﻧ زا ،ﺎﻫ )ﯽﺸﯾﺎﻣزآﺮﯿﻏ (ﺖﺳا . ﻖﯿﻘﺤﺗ يرﺎﻣآ ﻪﻌﻣﺎﺟ14000 ﺮﻔﻧ ﺐﯿﺳﺪﻧدﻮﺑ نﺪﯾﺮﻓ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ رﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣزﻪﮐ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ناﺮﮐﻮﮐ لﻮﻣﺮﻓ ز
	.
	ﻪﻄﺑار1
	ﻪﺑهداد يروآدﺮﮔ رﻮﻈﻨﻣا و ﺎﻫ زا ﺲﭘ ،تﺎﻋﻼﻃ تﺎﯿﺑدا ﻊﻣﺎﺟ ﯽﺳرﺮﺑ نﺎﺼﺼﺨﺘﻣ ﺎﺑ ترﻮﺸﻣ و عﻮﺿﻮﻣ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ،عﻮﺿﻮﻣﺪﯾدﺮﮔ ﻦﯾوﺪﺗ و ﯽﺣاﺮﻃ يا. ﻦﯾا ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ5 تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﻻاﻮﺳ ؛ﺶﺨﺑ ﻪﻓﺮﺣ و ﯽﺼﺨﺷﺐﯿﺳ يانارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز)15ﻪﯾﻮﮔ( ، طﻮﺑﺮﻣ تﻻاﻮﺳﺐﯿﺳ شﺮﮕﻧ ﺶﺠﻨﺳ ﻪﺑ نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز ﮏﯿﻧﺎﮔرا ي
	ﻧا ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑ و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ رﺎﯿﻌﻣ فاﺮﺤ داﺪﻌﺗ ،بﻮﻠﻄﻣ ﯽﻟﺎﻤﺘﺣا ﺖﻗد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ30ﺐﯿﺳ زا ﺮﻔﻧ
	ﺶﯿﭘ و بﺎﺨﺘﻧا ﯽﻗﺎﻔﺗا ترﻮﺻ ﻪﺑ نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز نﻮﻣزآ ﺪﻧﺪﺷ .ﺶﯿﭘ ﻦﯾا زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ رﺎﯿﻌﻣ فاﺮﺤﻧا نﻮﻣزآ3/2 بﻮﻠﻄﻣ ﯽﻟﺎﻤﺘﺣا ﺖﻗد و82/0 ﻪﺑ ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺎﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺖﺤﺻ و ﺖﻗد ﺶﯾاﺰﻓا رﻮﻈﻨﻣ35/0ﻌﺗﺪﺷ ﻞﯾﺪ . لدﺎﻌﻣ ناﺮﮐﻮﮐ لﻮﻣﺮﻓ ﻖﯾﺮﻃ زا ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾﺪﺑ164 ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺮﻔﻧ رﻮﻈ
	نارﺎﮐ)23ﻪﯾﻮﮔ(اﺰﯿﻣ ﺶﺠﻨﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﻻاﻮﺳ و ن ﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘﯽﻨﯿﻣز)23ﻪﯾﻮﮔ(دﻮﺑ هﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ . و ﺪﯾدﺮﮔ حﺮﻃ ﻪﺘﺴﺑ و زﺎﺑ ترﻮﺻ ﻪﺑ تﻻاﻮﺳ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺺﺧﺎﺷ زا ﮏﯾ ﺮﻫ ﺶﺠﻨﺳﺎﻫ ي يزروﺎﺸﮐ ﺖﺒﺴﻧ شﺮﮕﻧ ﻞﯾﺎﻤﺗ ،ﮏﯿﻧﺎﮔراﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ناﺰﯿﻣ ،ﮏﯿﻧﺎﮔرا ﯽﻨﯿﻣز
	تﻼﯿﺼﺤﺗ ﺢﻄﺳ80ﻦﯿﯾﺎﭘ و ﻢﻠﭙﯾد ﺎﻬﻧآ ﺪﺻرد ﺮﺗدﻮﺑ و ﻂﻘﻓ20ﻼﯿﺼﺤﺗ ياراد ﺎﻬﻧآ ﺪﺻرد ﯽﻫﺎﮕﺸﻧاد تﺪﻧدﻮﺑ ﺐﯿﺳ داﻮﺳ ﺢﻄﺳ ندﻮﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ  زا نﺎﺸﻧ ﻦﯾا ﻪﮐ ﯽﻨﯿﻣز دراد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ نارﺎﮐ.ﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ ﻪﻘﺑﺎﺳ ﺰﯿﻧ ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ ﻦﯿﺑ رد دوﺪﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز15 لﺎﺳ دﻮﺑﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ ﯽﯾﻻﺎﺑ ﺖﯿﻤﻫا زا نﺎﺸﻧ
	ﮔرﺎﮑﺑﯿﺮيشوريروﺎﻨﻓ و ﺎﻫيﺎﻫزروﺎﺸﮐيﻧﺎﮔراﯿﮏ و ناﺰﯿﻣﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘﻨﯿﻣزﯽ ﻒﯿﻃ زا5ﻪﻨﯾﺰﮔ يا دﺪﻋ نآ رد ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا تﺮﮑﯿﻟ1نﺎﺸﻧ هﺪﻨﻫد و ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ دﺪﻋ5 ﻪﺑ و ﺖﺳا ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑﺎﻬﻧآ ﯽﻔﯿﮐ ﻒﯿﺻﻮﺗ رﻮﻈﻨﻣشور زا
	هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﺷ) ،نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﭘارﺎﻫدﺎﮕﻧﺎﮔ2007 .( هﻮﺤﻧ شور ﻦﯾا ردذ حﺮﺷ ﻪﺑ ﺢﻄﺳ ﻪﺳ ﻪﺑ هﺪﺷ ﺐﺴﮐ تازﺎﯿﺘﻣا ﻞﯾﺪﺒﺗ ﻞﯾ ﺪﺷ دروآﺮﺑ:
	ﻪﻄﻘﻧ ،ﻖﯿﻘﺤﺗ راﺰﺑا ﯽﯾاﻮﺘﺤﻣ ﯽﯾاور ﺶﺠﻨﺳ ياﺮﺑ ﻦﺗ ﻦﯾﺪﻨﭼ تاﺮﻈﻧ و ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ هوﺮﮔ ﯽﻤﻠﻋ تﺎﯿﻫ يﺎﻀﻋا زاﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ زا ﻦﺗ ﻪﺳ و يزروﺎﺸﮐ ﻪﻌﺳﻮﺗﻪﻘﻄﻨﻣ هﺮﺒﺧ ن ﻪﺑ مزﻻ تﺎﺣﻼﺻا نﺎﻧآ تارﺎﻬﻇا ﺮﺑ ﯽﻨﺒﻣ و ﺪﺷ هﺪﯿﺳﺮﭘﺪﻣآ ﻞﻤﻋ . ﺐﻃﺎﺨﻣ كرد ﺮﻈﻧ زا ﯽﯾاور ﺪﯿﯾﺄﺗ ياﺮﺑ ًﺎﻨﻤﺿ ﺎﺑ ﻪﮐ نﻮﻣزآ ﺶﯿﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد 
	نآ ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ ﺮﯾز ﺢﻄﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺪﺷﺎﺑ92/2 ﺐﯿﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و ﺖﺳا رﺎﺘﮑﻫ ﺰﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫ رد ﯽﻨﯿﻣز دوﺪﺣ17 ﻦﺗﺖﺳاﺐﯿﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ ندﻮﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﻪﮐ ،
	ﺐﯿﺳ ﻦﯿﺑ رد ﯽﻨﯿﻣزﯽﻨﯿﻣزدرﻮﻣ نارﺎﮐﯽﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺪﺷﺎﺑ . ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ و هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺎﺑ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫ ﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزﮔ ترﻮﺻ نارﺎﮐ ندﻮﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ ﻞﯿﻟد ،ﺖﻓﺮ ﺐﯿﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ كﺎﺧ ﺖﯿﻔﯿﮐ نﺪﻣآ ﻦﯿﯾﺎﭘ ار ﯽﻨﯿﻣز ﯽﺑ فﺮﺼﻣ مواﺪﻣ ﺖﺸﮐ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ مﻮﻤﺳ و دﻮﮐ ﻪﯾور ﺐﯿﺳمﺪﻋ و ﯽﻨﯿﻣزﺖﯾﺎﻋر و بوﺎﻨﺗ
	91/0 (ﻪﺑ زا ﯽﮐﺎﺣ ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳدﺖﺳا ﻖﯿﻘﺤﺗ راﺰﺑا يﻻﺎﺑ دﺎﻤﺘﻋا ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ)يﺮﺘﻧﻼﮐ ،1382( . ﻪﺑﯾﺰﺠﺗ رﻮﻈﻨﻣهداد ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪمﺮﻧ زا ﺎﻫ راﺰﻓا
	ﻪﺨﺴﻧ زوﺪﻨﯾو ﺖﺤﺗ16ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا .
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺐﯿﺳ ﯽﻨﺳﯽﻨﯿﻣز ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ نارﺎﮐ58/46 لﺎﺳدﻮﺑ ،
	دوﺪﺣ رﺎﺘﮑﻫ رد404ﯽﻣ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ راﺪﻘﻣ ﻦﯾا ﻪﮐ ،ﺪﺷﺎﺑ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ3 رد عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﺳا زﺎﺠﻣ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑاﺮﺑ يرﻮﻃ ﻪﺑ ﺖﺳا قدﺎﺻ ﺰﯿﻧ سﺎﺘﭘ و تﺎﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ درﻮﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺎﻬﻧآ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ﻪﮐ3 و2 زﺎﺠﻣ راﺪﻘﻣ ﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺳا .ا نﺎﺸﻧ ﺮﻣا ﻦﯾا ﻪﮐهدﺎﻬﻧ دﺎﯾز فﺮﺼﻣ ز يﺎﻫ ﺐﯿﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺖﻬﺟ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ
	لوﺪﺟ3 يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣﺐﯿﺳ ﻂﺳﻮﺗ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ
	ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ نﺎﯿﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز نآ ﯽﻠﺤﻣ مﺎﻧ ﻪﮐ تزا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ زﺎﺠﻣ ناﺰﯿﻣﯽﻣ ﺪﯿﻔﺳ دﻮﮐ ،ﺪﺷﺎﺑ120 ﺎﺗ150 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺖﺳا . لوﺪﺟ تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﻟو3 فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ﺐﯿﺳ ﻂﺳﻮﺗ نآﯽﻨﯿﻣز ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ نارﺎﮐ ﺪﺣ زاﯽﻣ زﺎﺠﻣﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ،ﺪﺷﺎﺑ نآ
	دراد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﮏﯿﻧﺎﮔرا ترﻮﺻ ﻪﺑ ﯽﻨﯿﻣز.
	ﻂﻘﻓ و ﻂﺳﻮﺘﻣ)7ﺪﺻرد (ﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣز ياراد نارﺎﮐﯽﻣ ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﻔﻨﻣ شﺮﮕﻧ
	ﺮﺜﮐا ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻪﺘﮑﻧ ﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزﮐ فﺮﺼﻣ ندﻮﺑ دﺎﯾز زا نارﺎﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮ دﻮﮐ ﻪﯿﻤﻬﺳ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ و ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ عﻼﻃا ﺎﻬﻧآ ﻂﺳﻮﺗﻪﻠﮔ تﺪﺷ ﻪﺑ ﺖﻟود ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻬﻧآ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ اﺮﯾز ﺪﻧدﻮﺑ ﺪﻨﻣ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ يدﺎﯾز ﺪﺣ ﺎﺗ ار دﻮﺧ ﺪﯿﻟﻮﺗﯽﻣ ﻪﺘﺴﺑاو ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دوﺪﺣ ﻪﮐ يرﻮ
	ﺪﻨﺷﺎﺑ) لوﺪﺟ4.(
	زا ﺮﺘﺸﯿﺑ نﺎﺷ30ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻردﺐﯿﺳ ﺮﺜﮐا و ﺪﺑﺎﯾ
	ﯽﻨﯿﻣزﻢﯿﻤﺼﺗ رﺎﯿﻌﻣ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ ناﻮﻨﻋ نارﺎﮐيﺮﯿﮔ نﺎﺷ و نﺎﺷدﻮﺧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ مﻮﻤﺳ و دﻮﮐ ناﺰﯿﻣ فﺮﺼﻣ ﺖﻬﺟﺳ نازروﺎﺸﮐ ﺮﯾﺎﯽﻣ ﻂﻘﻓ و ﺪﻨﺷﺎﺑ25ﺐﯿﺳ ﺪﺻرد
	ﯿﺻﻮﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ ناﻮﻨﻋ نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز ﻪ ﻢﯿﻤﺼﺗ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐﯽﻣ يﺮﯿﮔﺪﻨﯾﺎﻤﻧ.
	ﺐﯿﺳ شﺮﮕﻧ ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز شور زا  هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ
	ﺖﺳا نآ زا ﯽﮐﺎﺣﺐﯿﺳ ﺮﺜﮐاﯽﻨﯿﻣزنارﺎﮐ شﺮﮕﻧ ﺪﻧراد ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﺘﺒﺜﻣ)49ﺪﺻرد ( و دوﺪﺣ)44ﺪﺻرد (ﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣز شﺮﮕﻧ ياراد ﺰﯿﻧ نارﺎﮐ
	ﺮﮐذ دﺎﯾز ﯽﻠﯿﺧ و دﺎﯾز ار شور ﻦﯾا زا هدﺎﻔﺘﺳا ناﺰﯿﻣشور و ﺪﻧدﻮﻤﻧهدﺎﻔﺘﺳا يﺎﻫ،ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ يﺎﻫدﻮﮐ زا،ﯽﻣاد ،ﯽﻏﺮﻣ،ﯽﻫﺎﯿﮔﻪﻟﺎﺑزيﺎﻫﯽﮕﻧﺎﺧﯽﺘﻌﻨﺻ وﻞﺜﻣ ﻪﻧﺎﺧرﺎﮐ يﺎﻫﺪﻧﺎﻤﯿﻗﺎﺑبوﺎﻨﺗ شور و ﺪﻨﻗ ﺎﺑ ﯽﻋارز ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ يﺎﻫ84/2 و78/2يروﺎﻨﻓ وﺰﺟ ﻪﮐشور و ﺎﻫ
	ﻪﺒﺗر رد ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ راﺮﻗ يﺪﻌﺑ يﺎﻫ ﺪﻧراد .شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣيروﺎﻨﻓ و ﺎﻫيﺎﻫ يزروﺎﺸﮐﮏﯿﻧﺎﮔراﻂﺳﻮﺗﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزرﺎﮐ ﻦﯾا رد نا ﻪﻨﯿﻣز47/2ﯽﻣ دﺎﯾز دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺮﻣا ﻦﯾا ﻪﮐ ،ﺪﺷﺎﺑ شوريروﺎﻨﻓ و ﺎﻫيﺎﻫيزروﺎﺸﮐﮏﯿﻧﺎﮔراﻂﺳﻮﺗﺐﯿﺳ
	ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ﻦﯿﻣﺎﺗ و كﺎﺧ ﺖﯾﻮﻘﺗ ياﺮﺑ و تﺎﻓآ لﺮﺘﻨﮐ و يزروﺎﺸﮐ تاﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫزﺎﯿﻧﻒﻠﻋشور يﺮﺳ ﮏﯾ زا زﺮﻫ يﺎﻫيروﺎﻨﻓ و ﺎﻫ يﺎﻫ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﮑﯿﻧﺎﮑﻣ ﯽﺘﺣ و ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ و ﯽﻌﯿﺒﻃﯽﻣﺪﻨﮐ . ﻪﮐ شور ﻦﯾا يﺮﯿﮔرﺎﮐ ﻪﺑ ناﺰﯿﻣ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ﺖﻬﺟ و ﺎﻫ يروﺎﻨﻓﺐﯿﺳ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ نارﺎﮐ 
	ﯽﻨﯿﻣزنارﺎﮐﻪﻘﻄﻨﻣدرﻮﻣﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺖﻬﺟﺖﯾﻮﻘﺗكﺎﺧو ﻦﯿﻣﺎﺗيﺎﻫزﺎﯿﻧﯽﻫﺎﯿﮔﺐﯿﺳﯽﻣ ﯽﻨﯿﻣزﺪﺷﺎﺑ. لوﺪﺟ رد7ناﺰﯿﻣيﺮﯿﮔرﺎﮑﺑشورﺎﻫويروﺎﻨﻓيﺎﻫ يزروﺎﺸﮐﮏﯿﻧﺎﮔراﺗﻂﺳﻮﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزنارﺎﮐﻪﻘﻄﻨﻣ درﻮﻣﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺖﻬﺟلﺮﺘﻨﮐتﺎﻓآويرﺎﻤﯿﺑيﺎﻫﺐﯿﺳ
	ﮏﯿﻧﺎﮔراﺮﯿﻏ شور ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﯽﻨﯿﻣز) مﻮﻤﺳ فﺮﺼﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ (ﻪﺒﺗر ﺖﻬﺟ و ﺖﺳا هﺪﺷ نﺎﯿﺑ زا ﺎﻬﻧآ يﺪﻨﺑ ﻪﺒﺗر ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا يا . يﺎﻬﻫار ﻦﯿﺑ رد ﻪﮐ يرﺎﻤﯿﺑ و تﺎﻓآ لﺮﺘﻨﮐﺐﯿﺳ يﺎﻫهدﺎﻔﺘﺳا شور ،ﯽﻨﯿﻣز زا ﺖﻓآ و مﻮﻤﺳ ﮏﯿﻧﺎﮔراﺮﯿﻏ شور ﮏﯾ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻬﺸﮐﯽﻣ لوا ﻪﺒﺗر ياراد ﺖﺳاﻪ
	ﻪﺒﺗر رد ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ راﺮﻗ يﺪﻌﺑ يﺎﻫ ﺪﻧراد .شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ويروﺎﻨﻓ و ﺎﻫيﺎﻫ يزروﺎﺸﮐﮏﯿﻧﺎﮔراﻂﺳﻮﺗﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد نارﺎﮐ ﻪﻨﯿﻣز96/1ﯽﻣ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺮﻣا ﻦﯾا ﻪﮐ ،ﺪﺷﺎﺑ شوريروﺎﻨﻓ و ﺎﻫيﺎﻫيزروﺎﺸﮐﮏﯿﻧﺎﮔراﺗﻂﺳﻮﺐﯿﺳ
	ﯽﻨﯿﻣزنارﺎﮐﻪﻘﻄﻨﻣدرﻮﻣﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺖﻬﺟ و تﺎﻓآ لﺮﺘﻨﮐ يرﺎﻤﯿﺑيﺎﻫﺐﯿﺳﯽﻣ ﯽﻨﯿﻣزﺪﺷﺎﺑ.
	لوﺪﺟ رد8ناﺰﯿﻣيﺮﯿﮔرﺎﮑﺑيروﺎﻨﻓيﺎﻫﺪﯿﻟﻮﺗ تﻻﻮﺼﺤﻣﮏﯿﻧﺎﮔراﻂﺳﻮﺗﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزنارﺎﮐﻪﻘﻄﻨﻣ درﻮﻣﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺖﻬﺟلﺮﺘﻨﮐﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﺐﯿﺳ رد ﯽﻨﯿﻣز ﺮﯿﻏ شور ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﮏﯿﻧﺎﮔرا)ﻒﻠﻋ فﺮﺼﻣيﺎﻬﺸﮐﻤﯿﺷﯽﯾﺎﯿ (ﻪﺒﺗر ﺖﻬﺟ و ﺖﺳا هﺪﺷ نﺎﯿﺑ زا ﺎﻬﻧآ يﺪﻨﺑ ﻪﺒﺗر ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا يا . يﺎﻬﻫار ﻦﯿﺑ رد ﻪﮐ لﺮﺘﻨﮐﻒﻠﻋيﺎ
	ﺪﻧراد .شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ويروﺎﻨﻓ و ﺎﻫيﺎﻫ يزروﺎﺸﮐﮏﯿﻧﺎﮔراﻂﺳﻮﺗﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد نارﺎﮐ ﻪﻨﯿﻣز11/2ﯽﻣ ﺮﻣا ﻦﯾا ﻪﮐ ،ﺪﺷﺎﺑ ﺰﯿﻧﻋ زا نﺎﺸﻧ مﺪ شور دﺎﯾز دﺮﺑرﺎﮐيروﺎﻨﻓ و ﺎﻫيﺎﻫيزروﺎﺸﮐﮏﯿﻧﺎﮔرا ﻂﺳﻮﺗﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزنارﺎﮐﻪﻘﻄﻨﻣدرﻮﻣﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺖﻬﺟ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐﺐﯿﺳ زﺮﻫ يﺎﻫدراد ﯽﻨﯿﻣز.
	لوا ﻪﺒﺗر يارادﯽﻣﺪﺷﺎﺑﻪﺒﺗر ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﮐ ،يانآ13/4 و هدﻮﺑ79ﺐﯿﺳ ﺪﺻرد زا هدﺎﻔﺘﺳا ناﺰﯿﻣ نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣزﺪﻧدﻮﻤﻧ ﺮﮐذ دﺎﯾز ﯽﻠﯿﺧ و دﺎﯾز ار شور ﻦﯾا .شور و يﺎﻫ بوﺎﻨﺗﯽﻋارز )ﯽﻧﺎﻣزوﯽﻧﺎﮑﻣ( ﻢﺨﺷ زا هدﺎﻔﺘﺳا شور و ﻦﯿﺟو و رﻮﺗاﻮﯿﺘﻟﻮﮐ و ﯽﺘﺳد)ﯽﮑﯿﻧﺎﮑﻣ لﺮﺘﻨﮐ ( ﺎﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ يﺎﻫ98/2 و51/2يروﺎ
	ﻪﺒﺗر رد ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ راﺮﻗ يﺪﻌﺑ يﺎﻫ
	ﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ رد ار راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻬﺷور و لﻮﺻا
	ﯽﻣ ﺖﯾﺎﻋر ﯽﻨﯿﻣزﺪﻨﻨﮐ . هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ تﺎﻋﻼﻃا سﺎﺳا ﺮﺑ لوﺪﺟ رد9 ﻂﻘﻓ5/12ﺐﯿﺳ زا ﺪﺻردنارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز رد و ﺪﻧراد راﺮﻗ يراﺪﯾﺎﭘ زا ﯽﯾﻻﺎﺑ ﺢﻄﺳ5/19 و68 ﺪﺻرد ﺐﯿﺳ زا ﺢﻄﺳ رد يراﺪﯾﺎﭘ ﺢﻄﺳ ﺮﻈﻧ زا نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣزﯾﺎﭘﺎﻧ و راﺪﯾﺎﭘ ﺎﺘﺒﺴﻧﺪﻧراد راﺮﻗ راﺪ.
	ﺖﻬﺟﺳ ﺖﺸﮐ قﺎﺒﻄﻧا ناﺰﯿﻣ ﺶﺠﻨﺳﺐﯿ ﺎﺑ ﯽﻨﯿﻣز راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ لﻮﺻا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد و ﻂﺳﻮﺗ يراﺪﯾﺎﭘ ،نآ ﺖﺸﮐ يراﺪﯾﺎﭘ ﯽﺑﺎﯾزرا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ23 ﯽﺒﯿﺗﺮﺗ ﺢﻄﺳ رد لاﻮﺳ) ﻒﯿﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﺦﺳﺎﭘ ﻪﺘﺴﺑ هزاﺪﻧا تﺮﮑﯿﻟﺪﺷ يﺮﯿﮔ (درﻮﻣهزاﺪﻧاﺪﺷ ﻊﻗاو يﺮﯿﮔ . ﺪﻌﺑ ﻊﻤﺟ زا يراﺪﯾﺎﭘ ،يﺪﻨﺑﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ ﯽﻨﯿﻣز زا 
	، ﺖﺸﮐ ﺢﻄﺳ ﻪﺳ رد)راﺪﯾﺎﭘﺎﻧ ﺎﺘﺒﺴﻧ ، راﺪﯾﺎﭘ و راﺪﯾﺎﭘ( و ﺎﻬﺷور ﺖﯾﺎﻋر ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﻢﯿﺴﻘﺗ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ لﻮﺻاﺪﯾدﺮﮔ يﺪﻨﺑ . ﺢﻄﺳ ﻦﯾا ﯽﻣ نﺎﺸﻧ يﺪﻨﺑناﺰﯿﻣ ﻪﭼ ﺎﺗ ﻪﻘﻄﻨﻣ نازروﺎﺸﮐ ﻪﮐ ﺪﻫد
	ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﻠﺣﺮﻣهﺪﯿﺳﺮﻧ شﺮﯾﺬﭘ و يﺮﯿﮔﺪﻧا و لﻮﺻا و يروﺎﻨﻓهﺮﻬﺑ ﺪﺣاو رد ار هﺪﺷ دﺎﯾ يﺎﻫ ﻪﺑ دﻮﺧ يرادﺮﺑ ﯽﻤﻧ رﺎﮐ زا ﯽﻫﺎﮔآ و ﺶﻧاد ﺐﺴﮐ ﺖﻋﺮﺳ ﺎﻣﻮﻤﻋ اﺮﯾز ﺪﻧﺮﺑ نآ دﺮﺑرﺎﮐ و شﺮﯾﺬﭘ ﺖﻋﺮﺳ زا ﺮﺘﻌﯾﺮﺳ يروآﻮﻧ ﮏﯾ يدﺎﯾز يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ شﺮﯾﺬﭘ ﺖﻋﺮﺳ نﻮﭼ ﺖﺳانﻮﻣزآ ،ﯽﮔﺪﯿﭽﯿﭘ ،يرﺎﮔزﺎﺳ ،ﯽﺒﺴﻧ
	نﺎﺸﻧ ﺶﻫوﮋﭘ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﺳرﺮﺑدادﺐﯿﺳ شﺮﮕﻧ ﻪﮐ
	نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز ﺖﺒﺴﻧ رد و ﺖﺒﺜﻣ ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ﻪﺑ ﯽﻣ بﻮﻠﻄﻣ ﺪﺣﺪﺷﺎﺑ) ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ نارﺎﮑﻤﻫ و ﻞﯾﺪﯿﻠﺗﺎﺗ 2009، نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﻠﺑﺎﺘﺳا2006 (ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ﯽﯾﻻﺎﺑ ﻞﯾﺎﻤﺗ و ﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐو ﮏﯿﻧﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐﮏﯿﻧﺎﮔرا ﯽﻨﯿﻣز) ﻖﺑﺎﻄﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑﺳ و رودﺎﻬﺑﯿﺮﻔﮕﯾﺪ2004، نﻮﺳرﺪﻨﺳ2004( ﺪﻧراد . ناراﺬﮕﺘﺳﺎﯿﺳ و
	يروﺎﻨﻓ و لﻮﺻا يﺮﯿﮔرﺎﮑﺑ ناﺰﯿﻣ ﺪﻧراد ﮏﯿﻧﺎﮔرا ﯽﻨﯿﻣز
	ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ،ﺺﺧﺎﺷ و لﻮﺻا ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ ﻪﮐ
	ﺪﻧراﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫﺐﯿﺳ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻘﻄﻨﻣ نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ)نﺪﯾﺮﻓ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ (ﯽﻣ ﻻﺎﺑﺪﺷﺎﺑ.ﯾﺎﺘﻧ ﯽﻟو ﺞ نﺎﺸﻧ ﺶﻫوﮋﭘدادﺐﯿﺳ شﺮﮕﻧ ندﻮﺑ ﺖﺒﺜﻣ ﻢﻏﺮﯿﻠﻋ ﯽﻨﯿﻣز ﻞﯾﺎﻤﺗ ندﻮﺑ ﻻﺎﺑ و ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نارﺎﮐﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺎﻬﻧآ ،ﮏﯿﻧﺎﮔرا ﯽﻨﯿﻣز فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ دوﺪﺣ ﺎﻬﻧآ ﻂﺳﻮﺗ
	ددﺮﮔ:-ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ ﻪﮑﻨﯾاﻪﺘﻓﺎﯾ يﺎﻫﻖﯿﻘﺤﺗ هﺪﻤﻋﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫزﺎﯿﻧ ﻦﯿﻣﺎﺗ و كﺎﺧ ﺖﯾﻮﻘﺗ هار ﻦﯾﺮﺗﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣز ﻂﺳﻮﺗﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣز درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ نارﺎﮐ ﺎﻄﻣ ﺖﺳا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﻪﻌﻟﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ﻪﮐ ياﺐﯿﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻂﺳﻮﺘﻣ هﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﯽﻠﺻا ﻞﻣﺎﻋ ﯽﻨﯿﻣز ﯽﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ﺮﺜﮐا ﻪﮐ ،ﺪ
	ﺪﻨﻧادﯽﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﭽﻧآ و ﺪﻧراد ﻞﯾﺎﻤﺗ نآ ﻪﺑ و توﺎﻔﺗ ﺪﻨﻨﮐ دراد دﻮﺟو يﺮﯿﮕﻤﺸﭼ.ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺮﻣا ﻦﯾا ﻪﮐ ﻪﮐ ﺪﻫد ﺐﯿﺳ ،ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ شﺮﯾﺬﭘ ﺪﻨﯾاﺮﻓ رد نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣزهدﻮﻤﻧ رﻮﺒﻋ ﺶﻧاد و ﯽﻫﺎﮔآ ﻪﻠﺣﺮﻣ زا ﻪﺑ زﻮﻨﻫ ﯽﻟو ﺪﻧا
	ﺐﯿﺳ صﻮﺼﺨﻣ ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز دﻮﺷ راﺰﮔﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ. - ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﻪﺒﺣﺎﺼﻣ ﻪﺑﺐﯿﺳ ﺎﺑ ﻪﮐ يا ﯽﻨﯿﻣز ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ نارﺎﮐ زا ﯽﮑﯾ شور يﺮﯿﮔرﺎﮑﺑ مﺪﻋ ﻞﯾﻻد ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣيروﺎﻨﻓ و ﺎﻫ يﺎﻫ ،ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐﺖﺧﺎﺳﺮﯾز ندﻮﺒﻧ ﻢﻫاﺮﻓ مزﻻ يﺎﻫ ياﺮﺑيروﺎﻨﻓ ﻦﯾا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎ
	مﺪﻋ ترﻮﺻ رد ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ناﻮﻨﻋ ﺰﯿﻧ نازروﺎﺸﮐ ﺮﺜﮐا وﯽﻤﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ مﻮﻤﺳ فﺮﺼﻣيﺎﻬﻔﻠﻋ و تﺎﻓآ ﺪﻨﻧاﻮﺗ زﺮﻫ ﯽﻤﻧ ﺰﯿﻧ ﺎﻬﺷور ﺮﯾﺎﺳ و ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ لﺮﺘﻨﮐ ار ﻦﯾﺰﮕﯾﺎﺟ ﺪﻨﻧاﻮﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯿﻤﻫ ﻪﺑ ﺪﻨﺷﺎﺑ رﺎﮐ ﻦﯾا ياﺮﺑ ﯽﺑﻮﺧﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ
	ددﺮﮔﻣآ يﺎﻬﺳﻼﮐ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﻪﮐ ﯽﺷزﻮ ﺐﯿﺳ ﺖﺸﮐ هﻮﺤﻧ درﻮﻣ رد ﯽﺼﺼﺨﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﯽﻨﯿﻣزيروﺎﻨﻓ و ﺎﻬﺷور ياﺮﺟا هﻮﺤﻧ و ﮏﯿﻧﺎﮔرا يﺎﻫ دﻮﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ و ﯽﺼﺼﺨﺗ رﻮﻃ ﻪﺑ ودﻮﺷ هداد شزﻮﻣآ نازروﺎﺸﮐ ﻪﺑ ﺎﻬﺷور ﻦﯾا يدﺮﺑرﺎﮐ . ﯽﻣ ﯽﺗرﻮﺻ رد اﺮﯾز نازروﺎﺸﮐ ﻪﮐ ﺖﺷاد ﺪﯿﻣا ناﻮﺗ 
	ﯽﻤﻧ و ﺪﻧﻮﺷﺎﯿﻧ هﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﺪﻨﻧاﻮﺗ نازروﺎﺸﮐ مﺎﻤﺗ يﺎﻫزشور يﺮﯿﮔرﺎﮑﺑ ﺖﻬﺟ ﺎﯾ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣ ،ﯽﻋارز بوﺎﻨﺗ يﺎﻫ و طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ و ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ ﻪﺑ نازروﺎﺸﮐ ﯽﺿارا ﺶﯾآ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﯽﻋارز بوﺎﻨﺗ ياﺮﺑ اﺮﯾز ﺪﻧراد زﺎﯿﻧ ﯽﺘﻟود يﺎﻫ ﺐﯿﺳ ياﺮﺑ و ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﯽﻨﯿﻣز ﻦﯾا ود ﺮﻫ ﻪﮐ ﺖﺳا
	ﯽﻟو درﻮﺧ ناﺪﻨﭼ ود ار عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﺖﯿﻤﻫا ﻪﮐ ﯽﻠﮑﺸﻣ ﯽﻣ لﺎﺣ رد و ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ يدﺎﯾز ﺖﯿﻤﻫا زا و ﺪﻨﮐﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﻊﻧاﻮﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ زا ﯽﮑﯾ ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣهدﺎﻬﻧ فﺮﺼ
	ﯽﻤﻧ ﺮﯾﺬﭘﺪﺷﺎﺑ . ﻪﺠﯿﺘﻧ ردﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘدﻮﺷ و ﺖﻟود نﺎﻣزﺎﺳﮓﻨﻫﺮﻓ و شزﻮﻣآ ﺮﺑ هوﻼﻋ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫيزﺎﺳ ، ﺮﯿﮔرﺎﮑﺑ ﻪﻨﯿﻣزشور ييروﺎﻨﻓ و ﺎﻫيزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ ار ﮏﯿﻧﺎﮔرا ﺲﯿﺳﺎﺗ ﺎﺑﺪﯿﻟﻮﺗ ﺖﻬﺟ ﯽﺻﺎﺼﺘﺧا ﺰﮐاﺮﻣ ﺎﻫدﻮﮐﯽﻌﯿﺒﻃ ي تﻼﯿﻬﺴﺗ ﺖﺧادﺮﭘ ﺎﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و يزروﺎﺸﮐ و ...ﺪﯾﺎﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ. -ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ 
	و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫيروﺎﻨﻓ و ﺎﻬﺷور يﺮﯿﮔرﺎﮑﺑ يﺎﻫ ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐﯽﺑ ،ﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﯾﺪﺒﺗﺐﯿﺳ ﯽﻋﻼﻃا
	ﯽﻨﯿﻣزو دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ندﻮﺑ دﺎﯾز ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نارﺎﮐ مﻮﻤﺳ ﯽﻣ ﺎﻬﻧآ ﻂﺳﻮﺗ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﺎﻬﻧآ زا ﯽﺘﻗو ﻪﮐ يا هدﺎﻬﻧ دﺎﯾز فﺮﺼﻣ ﻞﯿﻟدﯽﻣ هﺪﯿﺳﺮﭘ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ ﺪﺷ ﯽﺑ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻬﻧآ ﺮﺜﮐاعﻼﻃا ﯽﻫﺎﮔ ﯽﺘﺣ و ﺪﻧا زا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ مﻮﻤﺳ و دﻮﮐ ﻪﯿﻤﻬﺳ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺰﯿﻧﻪﻠﮔ ﺖﻟود فﺮﻃﺪﻨﺘﺴﻫ ﺪﻨ
	ﺐﯿﺳ ﺮﺜﮐاﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز يدﺎﯾز ﺪﺣ ﺎﺗ ﻪﻌﻟ ﺐﯿﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ ناﺰﯿﻣ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو ار دﻮﺧ ﯽﻨﯿﻣز ﺼﻣهدﺎﻬﻧ فﺮﯽﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ﺪﻨﻧاد دوﺪﺣ ﻪﮐ يا 70ﺐﯿﺳ ﺪﺻرد رد ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ ناﻮﻨﻋ نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣزهدﺎﻬﻧ فﺮﺼﻣ مﺪﻋ ترﻮﺻ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ30 ﺐﯿﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﺻردﯽﻣ اﺪﯿ
	يﺮﻗﺎﺑﺪﻨﺴﭘ هﺎﺷ و ام .1389 .ﯽﺳرﺮﺑشﺮﮕﻧﺐﯿﺳ نازروﺎﺸﮐﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻞﯿﺑدرا ﺖﺷد رﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز ،راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ تﺎﯿﻠﻤﻋ هرود ،ناﺮﯾا يزروﺎﺸﮐ ﻪﻌﺳﻮﺗ و دﺎﺼﺘﻗا تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﯾﺮﺸﻧ2-41 هرﺎﻤﺷ  ،2ﺻ ،ﻪﺤﻔيﺎﻫ231-242. ا ﯽﻨﯿﻣا و ا يدﺎﺑآ نﻮﺗﺎﺧ .1375 .ﺸﮐ لﻮﺻاهﺮﻬﺑ سﺎﺳا ﺮﺑ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ و راﺪﯾﺎ
	ط يدﻮﺼﻘﻣ و ه يدواد .1390 .ﺐﯿﺳ ﻦﯿﺑ رد راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﺶﻧاد ﯽﺳرﺮﺑﺮﺘﺷﻮﺷ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ نارﺎﮐ ﯽﻨﯿﻣز . تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ هرود ،ناﺮﯾا يزروﺎﺸﮐ ﻪﻌﺳﻮﺗ و دﺎﺼﺘﻗا2 -42 ، هرﺎﻤﺷ2ﺻ ،ﻪﺤﻔيﺎﻫ265-274. يزروﺎﺸﮐ دﺎﻬﺟ ترازو تﺎﻋﻼﻃا يروﺎﻨﻓ و رﺎﻣآ ﺮﺘﻓد.1387 . ﯽﻋارز لﺎﺳ ﯽﻋارز تﻻﻮﺼﺤﻣ يزروﺎﺸﮐ ﻪﻣﺎﻧ ﻪﻣﺎﻧ
	نﺎﯿﻧﺎﻘﻫدس،ﻫﻼﮐ و ع ﯽﮑﭼﻮﮐﯽيﺮﻫاع.1375 .دﺎﺼﺘﻗا و ﮏﯾژﻮﻟﻮﮐا دﺎﺼﺘﻗايزروﺎﺸﮐ،ﮏﯿﻧﺎﮔراتارﺎﺸﺘﻧا ﺪﻬﺸﻣ ﯽﻫﺎﮕﺸﻧاددﺎﻬﺟ
	س ﯽﻬﻠﻟاﺪﺒﻋ .1387 .ﻢﺸﭼ ﯽﺳرﺮﺑاناﺮﯾا رد ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ﻪﻌﺳﻮﺗ زاﺪﻧ .ناﺮﻬﺗ : ﺖﻧوﺎﻌﻣ ،يزروﺎﺸﮐدﺎﻬﺟ ترازو ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﺴﺳﺆﻣ ،يدﺎﺼﺘﻗا و يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑيزروﺎﺸﮐدﺎﺼﺘﻗا و يﺰﯾر. ﻤﻋا ﯽﻧﺎ .1379 .هدﺎﻬﻧ ﻢﮐ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ شﺮﯾﺬﭘ ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و شﺮﮕﻧ ﯽﺳرﺮﺑ .ناﺮﻬﺗ ،ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷ
	.ناﺮﻬﺗ :ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا. ف عراز و م لﺎﺴﻨﻬﮐ .1387 .ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﺎﺑ ﻮﺴﻤﻫ ﺖﺸﮐ ﻪﻨﯿﻬﺑ يﻮﮕﻟا ﻦﯿﯿﻌﺗ يﺮﺴﮐ يزﺎﻓ يﺰﯾر ﯽﻟﺎﻤﺷ نﺎﺳاﺮﺧ نﺎﺘﺳا يدرﻮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ فاﺪﻫا ﺎﺑ . هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫدﺰﻧﺎﺷ لﺎﺳ ،ﻪﻌﺳﻮﺗ و يزروﺎﺸﮐدﺎﺼﺘﻗا62 ، ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ2-33. نا ﻦﯿﮑﭙﻣ
	ﯽﻤﯿﻌﻧا،ﯽﮑﺷﺮﭘهﺮﻗ و غ دارب ﯽﺿﺎﯾ .1390 .ﮔﺪﯾد زا يزروﺎﺸﮐ ﯽﺘﺴﯾز يروﺎﻨﻓ ﻪﻌﺳﻮﺗ تﻼﮑﺸﻣ يوﺎﮐاو نﺎﺼﺼﺨﺘﻣ هﺎ ناﺮﻬﺗ نﺎﺘﺳا ﯽﺘﺴﯾز يروﺎﻨﻓ . هرود ،ناﺮﯾا يزروﺎﺸﮐ ﻪﻌﺳﻮﺗ و دﺎﺼﺘﻗا تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ2 -42 هرﺎﻤﺷ ،1 ،ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ 45 -56.ا يزﺎﺒﻬﺷ و ع يزورﻮﻧ .1389 . ﮏﯿﻧﺎﮔرُا يزروﺎﺸﮐ ﮥﻌﺳﻮﺗ رد ﺞﯾوﺮﺗ 

